Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo

Ronaldo do Carmo Soares

Estratégia para elaboração e disseminação de códigos de práticas
voltados ao processo de produção de edifícios de múltiplos
pavimentos com estruturas de aço

São Paulo
2010

Ronaldo do Carmo Soares

Estratégia para elaboração e disseminação de códigos de práticas voltados ao
processo de produção de edifícios de múltiplos pavimentos com estruturas de aço.

Dissertação de Mestrado apresentada ao Instituto de
Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo –
IPT, como parte dos requisitos para obtenção de
título de Mestre em Habitação.

Data da aprovação: 30 de novembro de 2010

__________________________________________
Prof. Dr. Francisco Ferreira Cardoso (Orientador)
USP – Universidade do Estado de São Paulo

Membros da Banca Examinadora:
Prof. Dr. Francisco Ferreira Cardoso (Orientador)
USP – Universidade do Estado de São Paulo

Prof. Dr. José Jairo de Sales (Membro)
USP – Escola de Engenharia de São Carlos

Prof. Dr. Cláudio Vicente Mitidieri Filho (Membro)
IPT – Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo

Ronaldo do Carmo Soares

Estratégia para elaboração e disseminação de códigos de práticas
voltados ao processo de produção de edifícios de múltiplos pavimentos
com estruturas de aço

Dissertação de Mestrado apresentada ao Instituto de
Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo –
IPT, como parte dos requisitos para obtenção do
título de Mestre em Habitação.
Área de Concentração: Tecnologia de Construção
de Edifícios

Orientador: Prof. Dr. Francisco Ferreira Cardoso

São Paulo
Novembro/2010

Ficha Catalográfica
Elaborada pelo Departamento de Acervo e Informação Tecnológica – DAIT
do Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo - IPT

S676e

Soares, Ronaldo do Carmo
Estratégia para elaboração e disseminação de códigos de práticas voltados ao
processo de produção de edifícios de múltiplos pavimentos com estruturas de aço. /
Ronaldo do Carmo Soares. São Paulo, 2010.
138p.

Dissertação (Mestrado em Habitação: Planejamento e Tecnologia) - Instituto de
Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo. Área de concentração:
Tecnologia em Construção de Edifícios.

Orientador: Prof. Dr. Francisco Ferreira Cardoso

1. Código de práticas 2. Edifício de múltiplos pavimentos 3. Estrutura de aço 4.
Construção civil 5. Brasil 6. Tese I. Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado
de São Paulo. Coordenadoria de Ensino Tecnológico II. Título
10-71

CDU

693.814(043)

DEDICATÓRIA

À minha esposa, Claudia, por sua dedicação irrestrita e grande incentivo ao longo de
toda a vida.

Às minhas filhas, Camila e Erica, que sempre apoiaram e acreditaram.

Aos meus irmãos de berço, Ruth, Rubens e Rogério, e aos conquistados, Marcia,
Gilberto e Silvia. Sem exceção, contribuíram de forma importante nesse percurso.

Aos meus pais, grandes motivadores desde a infância e que certamente se
orgulham lá de cima.

AGRADECIMENTOS

Fácil listar pessoas que me apoiaram no decorrer desse trabalho. Foram
muitas.
Difícil não esquecer alguém quando tantos ajudaram. Vou correr o risco!

Agradeço o apoio de meu orientador, Prof. Dr. Francisco Ferreira Cardoso, que
sempre teve tempo, paciência e sabedoria para esclarecer minhas dúvidas.
Agradeço aos componentes de minha banca de qualificação, Prof. Dr. Cláudio
Vicente Mitidieri Filho e Prof. Dr. Ercio Thomaz, que foram fundamentais na crítica e
orientação para o desenvolvimento final do trabalho.
Agradeço aos amigos Fernando Pinho e Fabio Pannoni que tiveram papel
importante na indicação de referências e discussão do tema.
Ao amigo Paulo Geraldo Ract, por sua consideração e paciência na formatação
do trabalho.
A amiga Catia Mac Cord, pelo interesse e apoio irrestrito junto às associações
de classe.
Agradeço por fim aos colegas da empresa e àqueles que dividiram as aulas do
mestrado, companheiros importantes nessa escalada.

Ao Grupo Gerdau, registro e agradeço pelo incentivo e apoio financeiro.

RESUMO

O trabalho aborda o conceito de código de práticas e sua importância para o
desenvolvimento da construção civil no país. Pesquisa documentos desse tipo no
Brasil e avalia, em dois outros países, códigos de práticas relativos a planejamento,
projeto, execução e controle de aceitação de serviços na produção de edifícios de
múltiplos pavimentos com estruturas de aço voltados para o mercado imobiliário.
Verifica, através de pesquisa junto a associações de classe e construtoras, o
entendimento dessas entidades sobre o tema, e indica os códigos de práticas que
precisam ser elaborados para que se possa acelerar o desenvolvimento da
construção em aço no país, sugerindo caminhos para que a criação e difusão de tais
conhecimentos possam ocorrer.

Palavras Chaves: códigos de práticas; estruturas de aço; edifícios de múltiplos
pavimentos.

ABSTRACT

Strategy for development and dissemination of codes of practice directed
to the production process of steel structured multi storey buildings.

The paper addresses the concept of code of practice and its importance for the
development of construction in the country. Researches this kind of document in
Brazil and evaluates, in two other countries, codes of practice for the planning,
design, execution and control of acceptance of services in the production of steel
structured multiple floors buildings directed to the real estate market. Verifies,
through research with class associations and builders, the understanding of these
entities on the subject, and indicates the codes of practices that need to be
developed so that we can accelerate the development of steel construction in the
country, suggesting ways in order to create and disseminate such knowledge.

Keywords: codes of practices; steel structures; multi storey buildings.
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1

INTRODUÇÃO
Nesse capítulo introdutório busca-se conceituar e contextualizar código de

práticas para a construção de edifícios de múltiplos andares estruturados em aço no
Brasil. São apresentadas as principais justificativas da pesquisa, bem como são
definidos o seu objetivo e a metodologia de desenvolvimento.

1.1

Contextualização

A participação da construção estruturada em aço no Brasil situa-se hoje em
torno de 12%, de acordo com as estatísticas disponíveis no site do Centro Brasileiro
da Construção em Aço (CBCA), base 2009. Nos países desenvolvidos gira em torno
de 50%. Tais indicadores sinalizam quanto ao potencial de mercado a ser explorado.
Existem diversas razões para essa pequena participação, dentre as quais se
podem destacar: inexistência de cultura construtiva; baixa oferta de produtos
industrializados; pouco conhecimento quanto às práticas construtivas, onde se situa
o principal interesse da presente pesquisa; e inexistência ou desatualização de
normas técnicas.
Por outro lado, vive-se nesses últimos anos uma nova realidade do setor da
construção de edifícios, que envolve empresas capitalizadas, necessidade imperiosa
de redução de prazos e desperdícios, busca da racionalização e aumento de
competitividade.
Tal realidade tem levado ao desenvolvimento de produtos e sistemas para a
construção industrializada (onde a construção em aço tipicamente se situa) com o
surgimento de novos fornecedores. Ocorre também a disponibilização de novas
tecnologias, a formação e qualificação de mão de obra em todos os níveis, o
aparecimento de novas associações para fomento, e um maior investimento por
parte das empresas interessadas. Como conseqüência cresce o interesse do meio
acadêmico e dos atuais e futuros profissionais envolvidos com a construção
estruturada em aço.
Nesse contexto verifica-se a importância dessa pesquisa para o esclarecimento
quanto aos códigos de práticas existentes em outros países e a situação no Brasil,
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que uma vez conhecidos e disseminados, poderão incrementar o emprego do aço
como elemento estrutural na construção de edifícios.

1.2

Conceito de Código de Práticas

O conceito de código de práticas não é novo. Sua utilização no processo de
produção de edificações, de forma integrada, ocorreu inicialmente na França, em
1957, através dos documentos técnicos unificados (DTU), o que facilitou sua
disseminação por vários países posteriormente.
No Brasil dois trabalhos foram desenvolvidos recentemente dentro do
Programa de Tecnologia de Habitação - Habitare, financiados pela Financiadora de
Estudos e Projetos - FINEP e coordenados pela Escola Politécnica da Universidade
de São Paulo (EPUSP) e pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de
São Paulo (IPT), que tratam tanto da conceituação como da divulgação de melhores
práticas para a construção. Um dos resultados obtidos foi a elaboração do Código
de Práticas número 01 – Alvenaria de Vedação em Blocos Cerâmicos (Thomaz,
2009). Na introdução desse documento consta a seguinte conceituação para
Códigos de Práticas:
“Códigos de Práticas são documentos técnicos de referência nacional, porém
não normativos, consensados entre os principais agentes envolvidos na cadeia
produtiva, contribuindo para a consolidação e disseminação do conhecimento
relativo a elementos e sistemas construtivos consagrados na construção civil”.
Menciona que tais códigos caracterizam-se por recomendar, para os diferentes
elementos envolvidos na produção de um edifício, as boas práticas para todo o
processo construtivo, desde seu projeto e especificação de materiais, passando pela
execução da obra, controle de recebimento, uso e manutenção. Menciona ainda
aspectos contratuais, de garantias e responsabilidades.
Outra definição para código de práticas, ou referencial tecnológico como foi
denominado na época, pode ser encontrada em Cleto (2006) - Referenciais
Tecnológicos para a Construção de Edifícios, que caracteriza muito bem o assunto.
Referenciais Tecnológicos:
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“Documentação técnica de referência, não normativa, e de caráter consensual
entre os principais agentes envolvidos na cadeia produtiva, que recomenda boas
práticas para o processo de produção de edifícios, abrangendo desde a etapa de
planejamento, projeto, execução até uso, manutenção e pós-uso (reforma ou
demolição)”.
Depreende-se dessas definições que tais documentos devem conter as boas
práticas do processo construtivo, em suas diversas etapas, desde o planejamento
até o uso e manutenção da edificação. Como será visto mais a frente, exemplos de
documentos abordando todas as etapas da construção não existem no Brasil no que
diz respeito à construção estruturada em aço. Com relação à construção dita
convencional temos como exemplo o código de práticas número 01 já citado. Mesmo
em países desenvolvidos encontra-se grande parte das publicações tratando de uma
ou outra etapa do processo de produção de edifícios.

Isso de forma alguma

inviabiliza a aplicação de tais documentos, apenas indica que sua elaboração e
divulgação para todos os sistemas construtivos serão provavelmente mais
demoradas.
É fundamental que, num processo gradativo, os elementos e sistemas dos
edifícios sejam abordados e que os códigos de práticas criados contemplem desde o
planejamento do empreendimento, passando pelo seu projeto e execução, até o uso
e manutenção da futura edificação.
Aqui vale registrar as definições adotadas por Sabbatini (1989), e que são
utilizadas ao longo de todo o trabalho:
Técnica construtiva: é um conjunto de operações empregadas por um
particular ofício para produzir parte de uma construção.
Método construtivo: é um conjunto de técnicas construtivas interdependentes e
adequadamente organizadas, empregadas na construção de uma parte (subsistema ou elemento) de uma edificação.
Processo construtivo: é um organizado e bem definido modo de se construir um
edifício. Um específico processo construtivo caracteriza-se pelo seu particular
conjunto de métodos utilizado na construção da estrutura e das vedações do edifício
(invólucro).
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Sistema construtivo: é um processo construtivo de elevados níveis de
industrialização e de organização, constituído por um conjunto de elementos e
componentes inter-relacionados e completamente integrados pelo processo.
São diversas as razões para se adotar códigos de práticas, dentre as quais
vale destacar:
. disseminação de práticas construtivas bem sucedidas;
. facilitação do desenvolvimento e da utilização de normas técnicas (os códigos
de práticas não podem estar em desacordo com as normas técnicas);
. aporte de informações que ajudam a melhoria da qualidade e do desempenho
das edificações;
. balizamento de relações contratuais;
. nivelamento do conhecimento e elementos para facilitação da formação de
profissionais e suas equipes.

1.3

Justificativas do trabalho

É relativamente comum a pergunta “Porque praticamente não se constrói
edificações com estruturas de aço no Brasil?” Tal dúvida é baseada na lógica
irrefutável, pelo menos na opinião de pessoas pouco informadas, de que em um país
com tanto minério de ferro e que exporta um terço de sua produção siderúrgica, não
poderia faltar nenhum dos elementos que permitissem a disseminação de processos
e, mesmo, sistemas construtivos que utilizassem esse tipo de estrutura.
Ao considerar então a história siderúrgica do início do século XIX (Real Fábrica
de Ferro de Ipanema/SP), que foi praticamente concomitante com a dos países
desenvolvidos da Europa, o entendimento fica ainda mais dificultado.
Certamente esses são argumentos superficiais e simplistas e que poderiam ser
discutidos em profundidade do ponto de vista histórico e do desenvolvimento do
país, mas considerando o foco da presente pesquisa, não serão explorados. Vale
apenas frisar que o processo de industrialização no Brasil não teve continuidade, e a
siderurgia só se iniciou, efetivamente, com a inauguração da primeira usina
integrada a coque, a Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), em 1946. A parcial
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disponibilidade de produtos de aço para a construção nessa época, em um país de
dimensões continentais, com mão de obra barata e pouco qualificada, nem de longe
foi suficiente para incentivar o desenvolvimento de construções estruturadas em aço.
Por outro lado, o desenvolvimento das técnicas de construção convencional, com o
qualificado apoio da Associação Brasileira de Cimento Portland (ABCP) desde sua
criação em 1936, juntamente com o meio acadêmico e empresarial, teve grande
sucesso nesse contexto.
Para terminar essa breve discussão quanto às dificuldades do processo
construtivo com a utilização do aço no Brasil, é necessário mencionar a prioridade
que foi dada à indústria automotiva no final dos anos 50 e nas décadas posteriores,
que envolveu novas usinas siderúrgicas com a produção direcionada para
atendimento à demanda desse segmento, caso da Usinas Siderúrgicas de Minas
Gerais S/A (USIMINAS) e Companhia Siderúrgica Paulista (COSIPA).
Dessa forma, com baixa oferta de produtos típicos para uso na construção
estruturada em aço, e mão de obra farta e barata para ser utilizada em processos
construtivos convencionais, estabeleceu-se o círculo vicioso: não se constrói com
aço porque não há mão de obra treinada e não há produtos disponíveis; não se
forma mão de obra especializada porque não há empregos no setor, e não se
investe em linhas de produção específicas por que não há demanda para tais
produtos. Ainda como conseqüência, não se desenvolveu, se quer se acompanhou o
desenvolvimento,

de

técnicas

e

métodos

construtivos

mais

modernos

e

industrializados com o uso do aço.
Um retrato interessante que vale ser mencionado, ainda dentro desse contexto
histórico, foram os resultados do I Simpósio Brasileiro sobre o Uso do Aço na
Construção Civil, ocorrido no Rio de Janeiro em maio de 1968. Dentre outros pontos
relevantes ficou registrado: “falta de mentalidade de construção metálica
amplamente disseminada nos meios técnicos da engenharia”; “inexistência de um
órgão de classe que reúna projetistas, fabricantes e montadoras e promova o uso de
estruturas metálicas” e “falta de normas para controle dos materiais, projetos,
fabricação e montagem de estruturas metálicas.”
Ao tomar em conta dois comentários de evento recente (Mesa Redonda sobre
Construção em Aço – 64º Congresso da Associação Brasileira de Metalurgia e
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Materiais – julho de 2009) se tem uma clara percepção do pouco que se caminhou
desde o I Simpósio, de 1968. Em tal evento a secretária executiva do Centro
Brasileiro da Construção em Aço (CBCA) afirmou: “Somente com a sinergia entre
todos os atores da cadeia produtiva é que poderemos impulsionar o mercado da
construção em aço”. Nesse mesmo evento o vice-presidente de marketing da
Associação Brasileira de Engenharia e Consultoria Estrutural (ABECE) destacou a
influência das barreiras histórico-culturais para o desenvolvimento do setor que,
segundo ele, contribuíram para o avanço da construção civil artesanal, com sua mão
de obra pouco qualificada.
Além da questão cultural deve-se registrar o limitado desenvolvimento de
normas técnicas no país, mesmo para a construção dita convencional. Tendo-se em
conta que os códigos de práticas podem ser considerados, em muitos casos, como
um primeiro passo no processo de normalização, essa é sem dúvida uma boa razão
para sua implementação.
Em contraste vale registrar que na verdade existe muita informação sobre o
uso do aço na construção no Brasil, mas não de forma organizada e
adequadamente estruturada, que permita sua disseminação.
Sabbatini (1989) já registrava a importância de se ter documentação bem
definida e conhecida para que se permita a evolução tecnológica na construção de
edifícios.
Com base na afirmação anterior, talvez a questão não seja sobre que
documentos existem ou não existem, e sim, como e onde estão registrados os
conhecimentos sobre as técnicas, métodos e processos construtivos para edifícios
multi-andares estruturados em aço.
A razão dessa afirmação está baseada no fato de que algumas empresas
constroem edifícios estruturados em aço tão bem aqui no Brasil como os que se
constroem nos países desenvolvidos pelas melhores empresas lá instaladas.
Isso faz refletir sobre a importância das entidades que têm abrangência
nacional, quer públicas ou privadas, em seu papel de líderes do desenvolvimento
técnico e de mercado de diversos segmentos, não apenas a construção em aço. A
busca por registros e a sua organização poderão alavancar o conhecimento sobre
boas práticas construtivas, devendo então ser prioridade dessas entidades.
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Existe, ainda hoje, pouca cooperação entre os agentes da cadeia produtiva. O
interesse particular quase sempre está à frente do interesse coletivo. A troca de
experiências com o desenvolvimento de códigos de boas práticas poderá facilitar
essa aproximação e entendimento.
Por último poderia se dizer que o registro e a divulgação de boas práticas de
construção, em um país em desenvolvimento, continental e de baixo nível de
educação, por si só deveria ser razão bastante e suficiente para que todos os
agentes da cadeia produtiva focassem a questão. Infelizmente tal situação está bem
longe desse ideal. Mas o cenário atual pode propiciar ou mesmo forçar as
mudanças.
Vive-se no país um momento bastante incomum e promissor. Sem medo de
errar, pode-se afirmar que nas últimas três décadas não existiu um quadro
econômico tão favorável à construção. Entre vários fatores que justificam tal situação
pode-se citar: programas “Minha Casa Minha Vida” e PAC (Programa de Aceleração
do Crescimento) ambos do governo federal, Copa do Mundo de 2014 no Brasil,
Olimpíadas de 2016 no Rio de janeiro, como exemplos do lado da demanda. Pelo
lado da oferta e da gestão dos recursos têm-se hoje juros baixos e crédito facilitado
com financiamento em longo prazo, securitização da dívida, avaliações menos
conservadoras para os riscos, desburocratização cartorial, e outras regras bem
definidas para o financiamento imobiliário.
Em um cenário como esse não se pode prescindir de qualquer opção
construtiva, quer estruturada em aço, em concreto ou em outros materiais. O
desconhecimento de boas práticas já disponíveis, mesmo que fora do Brasil, pode
levar um empreendedor a ter resultados mais demorados, com menor qualidade e
pior resultado econômico.
Nesse ponto se encontra um dos focos dessa pesquisa: identificar códigos de
práticas existentes no Brasil, EUA e Inglaterra, relacionados à construção de
edifícios de múltiplos andares estruturados em aço, trazendo informação e
conhecimento sobre novas opções para o mercado da construção.
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1.4

Objetivo

O objetivo da dissertação é:
Propor uma estratégia para elaboração e disseminação de documentação
técnica sobre boas práticas relacionadas ao processo de produção de edifícios de
múltiplos pavimentos com estrutura de aço, com base no conceito de códigos de
práticas.
Independentemente das estruturas de aço poderem ser usadas em qualquer
edifício, industrial, comercial ou residencial, o foco dessa pesquisa são os edifícios
comerciais onde tais estruturas têm seu uso bem disseminado. Essas estruturas
podem utilizar perfis de aço laminado ou soldado, nos formatos I ou H, sendo I
normalmente para vigas e H normalmente para colunas. Eventualmente podem-se
utilizar também os chamados perfis formados a frio, em seus diversos formatos: U, U
enrijecido, cartola, etc. Utilizam-se ainda cantoneiras e chapas para elementos de
ligação e enrijecimento.
Os fechamentos verticais, considerando a definição dos códigos de práticas,
podem ser a alvenaria tradicional (com blocos cerâmicos, de concreto, etc.), os prémoldados ou o gesso acartonado, valendo frisar que as soluções industrializadas
(painéis) são mais compatíveis com as estruturas de aço.
No caso das lajes consideram-se as moldadas in loco (comuns ou nervuradas),
as treliçadas e steel deck. Também aqui vale enfatizar que as lajes tipo steel deck
permitem um melhor desenvolvimento da construção em aço.

1.5

Metodologia de Desenvolvimento

Para atingir o objetivo definido, são desenvolvidas etapas intermediárias, sendo
que cada uma delas tem como resultado um produto específico.
A primeira, realizada através de revisão bibliográfica, visa à identificação e à
caracterização de documentações técnicas existentes no Brasil relativas às
diferentes etapas do processo de produção de edifícios de múltiplos pavimentos com
estrutura de aço: especificação de materiais, projeto, execução e controle de
aceitação dos serviços.
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A segunda etapa, também através de revisão bibliográfica, busca a
identificação e caracterização de documentações técnicas existentes, nos EUA e
Inglaterra, relativas às mesmas etapas do processo de produção de edifícios
descritas no item anterior. A escolha desses países deve-se ao elevado grau de
disseminação do uso de estruturas de aço em edificações de múltiplos pavimentos,
somado ao alto nível tecnológico da construção de ambos.
Na terceira etapa, através de comparações, avaliam-se as estruturas dos
documentos estudados e suas principais diferenças. É elaborado também um
diagnóstico sobre carências de códigos de práticas no Brasil baseado no que já
existe no exterior.
Na quarta etapa é feita uma avaliação sobre o conceito de código de práticas e
sua possível adoção no Brasil através da aplicação de questionário de avaliação
junto a representantes de entidades da cadeia da construção civil e de algumas
construtoras do estado de São Paulo.
Na última etapa, tendo por base as revisões bibliográficas e os resultados dos
questionários aplicados, se propõe uma estratégia para elaboração e disseminação
de códigos de práticas junto ao público alvo (siderúrgicas, empreendedores,
especificadores e projetistas, produtores de estruturas, construtores e empresas de
gerenciamento de facilidades).

1.6

Estrutura do Trabalho

A estrutura resultante dessa pesquisa envolve esse capítulo introdutório, onde
se busca contextualizar o assunto objeto da pesquisa, conceituar os códigos de
práticas,

listar

as

justificativas,

definir

o

objetivo

e

a

metodologia

de

desenvolvimento.
O segundo capítulo traz informações básicas sobre o processo de produção de
ferro e aço. Traz ainda um breve resumo sobre a história da construção em aço no
mundo e no Brasil, e alguns comentários sobre a importância da industrialização
para qualquer processo construtivo. Aborda ainda as principais características da
construção estruturada em aço e alguns dos cuidados para a prevenção de
patologias.
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No terceiro capítulo são avaliados alguns documentos técnicos relativos à
produção de edifícios estruturados em aço no Brasil.
No quarto capítulo são estudados exemplos de documentos dos EUA e da
Inglaterra.
No quinto capítulo se compara a estrutura desses documentos e se identifica
carências no Brasil. É sugerida ainda uma estruturação para os códigos de práticas
dos subsistemas que utilizam o aço.
No sexto capítulo são apresentados os resultados da avaliação com
representantes de entidades e construtoras.
No sétimo capítulo, a partir da revisão bibliográfica e dos resultados das
avaliações com entidades e construtoras, se propõe uma estratégia para a
elaboração e disseminação dos códigos de práticas.
No oitavo capítulo, são apresentadas as conclusões e recomendações.
O documento termina com as referências bibliográficas e os apêndices.

24

2

PROCESSO DE PRODUÇÃO DE FERRO E AÇO E SUA UTILIZAÇÃO EM
ESTRUTURAS DE EDIFICAÇÕES

2.1

Uma breve história da produção de ferro e aço

O ferro é o quarto elemento mais abundante na crosta terrestre,
correspondendo a cerca de 5% de seu total. Apresenta-se naturalmente sob a forma
de mineral em função de sua alta afinidade com o oxigênio.
A produção de ferro via fundição para a retirada do oxigênio provavelmente
começou por volta de 2000 AC no sudeste da Ásia, e tal produto rapidamente
substituiu o bronze em implementos e armas em função de sua maior dureza e
durabilidade. Por mais de três mil anos, até ser substituído pelo aço no fim do século
XIX, o ferro foi o material base da civilização na Europa, Ásia e África.
A produção de aço, de forma econômica, só se iniciou com a invenção de
Henry Bessemer em 1856, que criou um conversor onde o ar era soprado com alta
pressão sobre o ferro fundido, reduzindo seu percentual de carbono contido de 3 a
4% para cerca de 0,2 a 1,5%. Na década seguinte Karl Wilhelm Siemens
desenvolveu os fornos de soleira aberta, que permitiam a produção de maiores
volumes de aço com maior precisão de composição química, tendo também o ferro
fundido como matéria prima básica. Essa tecnologia preponderou do final do século
XIX até a metade do século seguinte, quando foi substituída pelos modernos
conversores a oxigênio (processo LD, originado nas cidades austríacas de Linz e
Donawitz), uma evolução dos antigos conversores Bessemer. Na mesma época
também se iniciou a produção de aço a partir de fornos elétricos a arco (EAF), nesse
caso tendo como matéria prima a sucata ferrosa.
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2.2

História recente da produção do aço

O aço é a mais versátil e mais importante das ligas metálicas conhecidas. Tal
importância pode ser avaliada por sua produção mundial, que foi superior a 1,2
bilhões de toneladas em 2009. O Brasil é um dos dez maiores produtores, com
capacidade anual instalada da ordem de 41 milhões em 2009, e produção de cerca
de 27 milhões em 2009.
Trata-se de uma liga de ferro e carbono onde o teor de carbono pode chegar a
2,11%, mas que normalmente não ultrapassa 1%. Normalmente contém outros
elementos como manganês, silício, enxofre e fósforo.
Os aços são produzidos, atualmente, através de duas rotas principais. A
primeira, correspondente a cerca de dois terços da produção mundial, é denominada
siderurgia integrada, e utiliza altos-fornos e conversores na produção. A segunda é
denominada siderurgia semi-integrada, correspondente a um terço da produção
mundial, e utiliza fornos elétricos a arco em seu processo. A figura 1 representa
essas duas rotas.
A classificação dos aços é feita normalmente tendo como base seu percentual
de carbono, e eles são denominados como aços de baixo carbono, médio carbono
(utilizados em vergalhões e perfis estruturais para a construção civil) e alto carbono.
As informações a seguir estão baseadas no site do Centro Brasileiro da
Construção em Aço (www.cbca-ibs.org.br), de onde foram resumidas e adaptadas.
Existem mais de 3.500 tipos diferentes de aços e cerca de 75% deles foram
desenvolvidos nos últimos 20 anos. Isso mostra a grande evolução que o setor tem
experimentado.
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Figura 1 – Siderurgia integrada e semi-integrada
Fonte: adaptado de SILVA e PANNONI (2010)

Na construção civil, o interesse maior recai sobre os chamados aços estruturais
de média e alta resistência mecânica, termo designativo de todos os aços que,
devido à sua resistência, ductilidade e outras propriedades, são adequados para a
utilização em elementos da construção sujeitos a carregamento. Os principais
requisitos para os aços destinados à aplicação estrutural são: elevada tensão de
escoamento,

elevada

tenacidade,

boa

soldabilidade,

homogeneidade
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microestrutural, susceptibilidade de corte por chama sem endurecimento e boa
trabalhabilidade em operações tais como corte, furação e dobramento, sem que se
originem fissuras ou outros defeitos.
Os aços estruturais podem ser classificados em três grupos principais,
conforme a tensão de escoamento especificada:
•

aço carbono de média resistência – 195 a 259 MPa de limite de escoamento
(LE);

•

aço de alta resistência e baixa liga - 290 a 345 MPa de LE;

•

aço ligado tratado termicamente - 630 a 700 MPa de LE.

Dentre os aços estruturais existentes atualmente, o mais utilizado e conhecido
é o ASTM A36, que é classificado como um aço carbono de média resistência
mecânica. Entretanto, a tendência moderna no sentido de se utilizar estruturas cada
vez maiores tem levado os engenheiros, projetistas e construtores a utilizar aços de
maior resistência, os chamados aços de alta resistência e baixa liga, de modo a
evitar estruturas cada vez mais pesadas.
Os aços de alta resistência e baixa liga são utilizados toda vez que se deseja:
•

aumentar a resistência mecânica, permitindo um acréscimo da carga unitária
da estrutura, tornando possível uma diminuição proporcional da seção;

•

melhorar a resistência à corrosão atmosférica;

•

melhorar a resistência ao choque e o limite de fadiga;

•

elevar a relação do limite de escoamento para o limite de resistência à tração,
sem perda apreciável da ductilidade.

2.3

Primórdios da construção em aço

O início da utilização do ferro e do aço na construção é uma questão difícil de
precisar, mas pode-se afirmar que foi concomitante com o desenvolvimento das
técnicas de construção que ocorreram antes da revolução industrial.
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Com o desenvolvimento da siderurgia foi possível a fabricação de ferro fundido
em escala industrial, com custo reduzido. A aplicação em elementos estruturais foi
apenas uma questão de tempo.
É representativa dessa época a ponte sobre o rio Severn, em Coalbrokdale na
Inglaterra, construída em 1779, primeira obra importante a utilizar o ferro fundido.
Outro bom exemplo foi a incorporação de vigas e colunas de ferro fundido em um
edifício de cinco pavimentos na cidade de Shrewsbury, Inglaterra, no ano de 1797.
Por volta da metade do século seguinte, o ferro forjado passou a ser usado em
pontes ferroviárias por Brunel e Stevenson, sendo que algumas dessas pontes estão
em uso até hoje.
A demanda por ferro nas construções, especialmente em edifícios, cresceu
então rapidamente, e este ímpeto levou ao surgimento do aço com a criação do
conversor Bessemer e dos fornos de soleira aberta. O primeiro perfil laminado nesse
novo material foi usado em um edifício comercial em County Durham, no Reino
Unido, construído em 1900.
A evolução da utilização do aço em pontes e outras edificações deveu-se
principalmente ao pioneirismo dos engenheiros, e sempre enfrentou o crivo dos
arquitetos quanto ao seu emprego em edifícios comerciais ou residenciais. Essa
situação só se alterou após o incêndio de Chicago, ocorrido no final do século XIX,
com a conseqüente necessidade da rápida reconstrução. Vários edifícios
estruturados em aço foram então construídos na cidade no final desse século e
início do século XX.
Esse movimento se alastrou nos EUA, principalmente para a costa leste, em
Manhatan, onde são referência até hoje o edifício da Chrysler com 75 andares e 320
metros de altura, e o Empire State Building com 102 andares e 380 metros de altura,
concluídos respectivamente em 1930 e em 1931.

2.4

A construção em aço no Brasil

Tanto quanto no exterior, as primeiras obras em aço no Brasil foram pontes e
estações ferroviárias, que aqui foram construídas no início do século XX. Os tratados
políticos e comerciais com a Inglaterra favoreceram a concessão dos serviços
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ferroviários às companhias inglesas. A importação era completa, incluindo
estruturas, vedações e coberturas, que eram então montadas segundo instruções
que as acompanhavam.
A chegada da Companhia Siderúrgica Belgo Mineira, em 1921, primeira usina
de porte nesse segmento no Brasil, não favoreceu o desenvolvimento da construção
em aço, já que sua linha de produtos não incluía perfis metálicos adequados. Por
outro lado, com o início de produção da primeira fábrica de cimento, em 1926, e a
melhor adaptação dos arquitetos brasileiros a linguagem do concreto, esse último
teve seu uso crescente desde então, sobretudo quando combinado com o aço sob a
forma de barras (concreto armado) e fios ou cordoalhas (concreto protendido).
Vale lembrar que nesta época estavam em construção diversos edifícios de
múltiplos andares, principalmente nos USA, e que a engenharia nacional possuía
profissionais gabaritados, e a arquitetura contava com uma fantástica geração de
arquitetos. Como explicar que essa geração tenha ignorado quase que totalmente o
aço como expressão arquitetônica?
Possivelmente, como citado em Sales (1995), “a tradição mediterrânea e
romanesca, tão bem personificada na obra de Le Corbusier, tenha encontrado
melhor acolhida e melhor assimilação pelos arquitetos cariocas, de raízes étnicas
portuguesas e pelos arquitetos paulistas, ítalos-árabes-israelenses, que relutaram
em aceitar a arquitetura do aço, anglo-saxo-germânica, protestante, intelectualizada,
lógica e disciplinada de um Gropius, Mies van der Rohe ou Saarinem.”
Mesmo com a inauguração da Companhia Siderúrgica Nacional, em 1946, com
sua linha completa de produtos, não houve alteração significativa do panorama da
construção estruturada em aço no Brasil. As coisas começaram a mudar com a
criação da Fábrica de Estruturas Metálicas (FEM) em 1953, em Volta Redonda/RJ.
Deu-se início então ao completo ciclo de produção de estruturas de aço,
considerando o cálculo, o detalhamento, a fabricação e a montagem.
A FEM foi a pioneira na construção de edifícios de andares múltiplos, a maioria
calculada por Paulo Fragoso, e também uma grande formadora de profissionais para
o segmento. Entre vários exemplos de obras relevantes desse período pode-se citar
o edifício Garagem América de 1954, em São Paulo; o edifício Avenida Central de
1957, no Rio de Janeiro; e o edifício Santa Cruz de 1958, em Porto Alegre.
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Apesar dos esforços no campo da engenharia e da fabricação, a arquitetura
permaneceu desinteressada das construções em aço. No início dos anos 60 duas
novas usinas siderúrgicas de porte foram inauguradas, COSIPA e USIMINAS, mas
com direcionamento para produtos planos, mais indicados para a indústria
automobilística.
As estruturas em aço focaram então as obras industriais, havendo um pequeno
movimento em direção aos edifícios de múltiplos andares residenciais no final dos
anos 80, com a utilização de perfis laminados importados pela AÇOMINAS, empresa
siderúrgica que iniciou sua produção em 1986 e que pretendia disponibilizar os
perfis laminados de abas paralelas para a construção de edifícios no país. Vale
registrar que a disponibilização desse produto só veio a ocorrer em 2002.

2.5

Histórico da industrialização da construção

Como citado em Farah (1995), os princípios da produção industrial foram
inicialmente adotados pela atividade de construção no âmbito de programas de
construção em massa promovidos por iniciativa estatal, a partir dos anos 30, na
URSS, e no pós-guerra, na Europa Ocidental e no Japão. A industrialização da
construção baseou-se, neste primeiro momento, na pré-fabricação pesada e em
sistemas fechados. De forma pontual no Brasil pode-se citar a construção de
Brasília, nos anos 1950 e 60.
Buscou-se a padronização do produto associada à repetitividade das
operações, em parte deslocadas para fora do canteiro de obra, com uma
reorganização do trabalho segundo o modelo taylorista. A variabilidade característica
do processo de construção dificultou a adoção desse modelo, que foi sendo
gradativamente adaptado à necessidade de garantir certa flexibilidade ao processo.
A industrialização aberta se difundiu nos anos 70 baseada em sistemas leves
padronizados em várias indústrias, e mais recentemente através da produção de
componentes, deixando sua montagem para ser feita no canteiro de obras.
A industrialização pressupõe uma mudança da base técnica da construção, o
que demanda alto investimento em equipamentos e tecnologia. No Brasil, a
escassez de recursos e a instabilidade da demanda, não permitiram até o momento
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a industrialização do segmento. Acabou-se por buscar alternativas menos rígidas de
ganhos de produtividade e de redução de custos.
A racionalização da construção dita convencional pode ser considerada como
uma fase intermediária na direção da industrialização.

2.6

Características da construção estruturada em aço

Algumas características da construção estruturada em aço são bem
conhecidas e bem aceitas pelo público técnico. A seguir são listadas as principais:

Maior área útil
As seções transversais dos pilares e vigas de aço são substancialmente mais
esbeltas, resultando em melhor aproveitamento do espaço interno e aumento da
área útil, fator muito importante principalmente em garagens.
Flexibilidade
A estrutura em aço mostra-se especialmente indicada nos casos onde há
necessidade de adaptações, ampliações, reformas e mudança de ocupação de
edifícios em razão da facilidade para montagem e desmontagem.
Menor prazo de execução
A fabricação da estrutura em paralelo com a execução das fundações, a
possibilidade de se trabalhar em diversas frentes de serviços simultaneamente, a
diminuição de formas e escoramentos e o fato da montagem da estrutura não ser
afetada pela ocorrência de chuvas, pode levar a reduções significativas no tempo de
execução quando comparado com outros processos.
Alívio de carga nas fundações
Por serem mais leves as estruturas em aço podem reduzir em até 30% o custo
das fundações.
Garantia da qualidade
A fabricação de uma estrutura em aço ocorre dentro de uma indústria e conta
com mão de obra altamente qualificada, o que dá ao cliente a garantia de uma
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estrutura com alta qualidade devido ao rígido controle existente durante todo o
processo industrial.
Ganho financeiro
Em função da maior velocidade de execução da obra, haverá um ganho
adicional pela ocupação antecipada do imóvel e pela rapidez no retorno do capital
investido.
Canteiro de obras simplificado
Como a estrutura em aço é totalmente pré-fabricada, há uma melhor
organização do canteiro devido à ausência de grandes depósitos de areia, brita,
cimento, madeiras e armaduras. O ambiente limpo, com menor geração de entulho,
oferece ainda melhores condições de segurança ao trabalhador, contribuindo para a
redução dos acidentes na obra.
Precisão construtiva
Nas estruturas em aço a unidade empregada é o milímetro. Isso ajuda a
garantir uma estrutura perfeitamente aprumada e nivelada, facilitando atividades
como a execução das vedações verticais, o assentamento de esquadrias, a
instalação de elevadores, bem como trazendo a redução no custo dos materiais de
revestimento.
Sustentabilidade
O aço é 100% reciclável. As estruturas, após desmontagem, que não puderem
por qualquer razão ser reaproveitadas em outra edificação, poderão ser recicladas
por um número indeterminado de vezes.

Existem, entretanto, outras características que são consideradas como
obstáculos ao desenvolvimento da construção estruturada em aço, entre elas vale
citar:
Compatibilidade com outros materiais
Apesar do processo construtivo que empregue estruturas em aço ser
perfeitamente compatível com qualquer tipo de material de fechamento, tanto vertical
como horizontal, admitindo desde os mais convencionais (tijolos e blocos, lajes
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moldadas in loco) até componentes pré-fabricados (lajes e painéis de concreto,
painéis drywall, etc.), a falta de conhecimento sobre essas interfaces gera grande
resistência de arquitetos e construtores.
Liberdade no projeto de arquitetura
A tecnologia do concreto confere aos arquitetos total liberdade criadora,
permitindo a elaboração de projetos arrojados e de expressão arquitetônica
marcante. Algo também possível com a utilização do aço, mas que ainda não é
totalmente dominado pelos projetistas.
Possibilidade de corrosão do aço
Quanto à oxidação do aço, mais conhecida como corrosão, há que se
especificar um sistema de proteção adequado para as estruturas, que pode ser
pintura, galvanização ou enclausuramento. Um adequado sistema de proteção, para
qualquer que seja o material estrutural, deve levar em conta o ambiente onde se
instala a estrutura e a função do edifício.
Necessidade de proteção contra incêndio
Quanto à segurança contra incêndios, todos os materiais demandam alguma
proteção, como prevêem as normas brasileiras para a matéria. Como o aço é um
bom condutor de calor, os projetos arquitetônicos e estruturais devem considerar tal
característica e as condições de proteção contra fogo, que podem envolver pintura
intumescente, projeções de materiais isolantes ou enclausuramento.
O aço é caro
Quanto à afirmação de que é caro, deve-se esclarecer que o aço pode ser uma
ótima opção para as construções desde que se leve em conta suas características
(resistência, velocidade, precisão, entre outras) já na concepção arquitetônica, e que
se avalie o empreendimento como um todo, das fundações até a entrega aos
proprietários, e não somente um comparativo de custo da estrutura.

Mesmo com o recente desenvolvimento da construção em aço no Brasil, ainda
se pode afirmar que o principal obstáculo a sua maior participação nas construções
de edifícios de múltiplos pavimentos se deve a falta de disseminação das técnicas,
métodos e processos construtivos com a sua utilização.
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2.7

Prevenção de manifestações patológicas

Qualquer sistema construtivo, se mal projetado, construído, usado e mantido,
estará sujeito a manifestações patológicas. No caso dos sistemas estruturados com
aço, em função do desconhecimento que ainda prevalece no país, há que se ter
redobrada atenção.
O anexo N da norma NBR 8800/2008 indica uma série de recomendações para
projeto e execução de estruturas de aço, que devem ser obedecidas por aqueles
que trabalham nesse segmento.
A título de exemplo são listadas a seguir algumas das possíveis falhas que
poderiam levar ao surgimento de manifestações patológicas nas estruturas de aço.
As informações foram adaptadas a partir de artigo publicado no site da Paulo
Andrade Engenharia (www.pauloandrade.com.br).

Nas especificações:
•

Falta de especificações do aço empregado, seja para perfis ou chapas.

•

Falta de especificações para soldas: comprimentos, tipos de eletrodos,
voltagens e amperagens recomendadas, testes e ensaios.

•

Falta de exigência de ensaios de tração e alongamento para os aços
estruturais e parafusos.

Na fase de projeto:
•

Falhas na concepção de contraventamentos.

•

Utilização de ligações e conexões soldadas em sistemas típicos para a
utilização de ligações parafusadas.

•

Banzos inferiores de treliças que permitem acúmulo de poeira e umidade.

•

Falta de travamentos em terças de treliças.
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•

Falta de nervuras nas abas de colunas e vigas nos pontos de transmissão de
esforços.

•

Falta de indicação das dimensões dos cordões de solda.

•

Esbeltez acima dos limites em barras de travamentos.

•

Falta de travamentos transversais em vigas longas.

Na fabricação:
•

Falha no controle dimensional das peças, antes e depois da fabricação.

•

Falta de perfeito assentamento de superfícies, deixando frestas aparentes.

•

Falta de ortogonalidade entre o eixo de colunas e o plano da chapa de apoio.

•

Rebarbas não esmerilhadas.

•

Soldas mal feitas, com respingos, crateras e porosidades.

Na pintura:
•

Falta de correta preparação da superfície.

•

Especificação de sistema de pintura inadequado.

•

Falha na verificação da aderência, espessuras do filme seco e porosidade.

•

Falta de penetração de tinta em cantos e reentrâncias nas partes internas de
furos.

Na montagem:
•

Falta de nivelamento correto das bases ou apoios e falta de grauteamento.

•

Soldas de campo executadas sobre superfícies pintadas.

•

Falta de aperto nos parafusos propiciando frestas visíveis.

•

Aplicação de parafusos galvanizados misturados com pretos, e de
especificações diferentes na mesma ligação.
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•

Contraventamentos frouxos, ou sem condições de serem tensionados.

•

Desalinhamento de tesouras, vigamentos e demais elementos.

•

Falta de paralelismo nas emendas flangeadas.

•

Furações deslocadas dos eixos.

•

Recortes grosseiros a maçarico para ajustes na obra.

37

3

CÓDIGOS DE PRÁTICAS PARA A CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
ESTRUTURADOS EM AÇO NO BRASIL
Neste capítulo, além de se fazer uma contextualização histórica, são

analisados manuais técnicos, e outros documentos de natureza similar, de
empresas, associações e entidades de classe.

3.1

Contexto histórico

No primeiro capítulo foram listadas algumas das razões para que a construção
em aço não se desenvolvesse no país, sendo uma das principais a carência de
produtos e sistemas complementares adequados, até quase o final do século
passado.
Com a atual disponibilidade de produtos pergunta-se por que esse segmento
de mercado não se desenvolve mais rapidamente? Por que um sistema prático,
limpo e rápido não tem seu uso disseminado? Qual o catalisador que falta?
Essas questões, que começam a ser respondidas ultimamente pelo mercado,
têm outras implicações que transcendem a parte técnica, dentre as quais vale
mencionar: atuação limitada do poder público que acaba privilegiando os sistemas
construtivos mais conhecidos; associações e entidades de classe com pouca
influência junto a sua cadeia produtiva (no caso do aço); acomodação de alguns
empreendedores que resistem às novidades; falta de foco das empresas
siderúrgicas para o principal setor consumidor de aço, que é a construção civil.
Poder-se-ia imaginar que, caso o mercado da construção em aço se
acelerasse, os documentos apareceriam de uma forma ou de outra, mas o ideal é
que isso viesse a acontecer de uma forma organizada.
Essas questões, mesmo não sendo técnicas, serão novamente abordadas ao
final da pesquisa.
Do ponto de vista histórico ainda é razoável destacar que raramente no país se
precisou de velocidade construtiva no setor de edifícios de múltiplos pavimentos.
Algumas exceções valem ser mencionadas, como a construção habitacional dos
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anos 70 e a construção da capital federal, Brasília, onde a construção de edifícios
multi-andares estruturados em aço foi importante, caso do Congresso Nacional e da
Esplanada dos Ministérios.
Fora esses exemplos, não se passou no Brasil por guerras e nem por
terremotos ou algo que se assemelhe, que obrigasse a períodos curtos de
reconstrução.
Talvez o grande fator motivador, além da inexorável globalização, está
caracterizado agora: Copa 2014 e Olimpíadas 2016, eventos com data marcada,
que certamente demandarão todas as soluções construtivas disponíveis. Para não
mencionar outras carências como o déficit habitacional, que vem se mantendo na
casa dos sete milhões de moradias, mas que parece estar finalmente sendo
encarado de forma séria e formalizada com o Plano Nacional de Habitação –
PlanHab – do Ministério das Cidades, e não mais com iniciativas de auto gestão e
mutirões, sem apoio efetivo do poder público.
O PlanHab é um instrumento de planejamento de longo prazo na área de
habitação cujo principal objetivo consiste em equacionar, a médio e longo prazos, as
necessidades habitacionais do país. Seu horizonte temporal vai até 2023, com
revisões a cada Plano Plurianual (2011, 2015 e 2019). Está baseado na
disponibilidade futura das principais fontes de recursos para habitação: Orçamento
Geral da União, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Sistema Brasileiro de
Poupança e Empréstimo, pressupondo alternativas de atendimento para a
diversidade regional e o perfil de renda das famílias no Brasil.
Como destaque recente no segmento de habitação de interesse social (HIS)
vale registrar o programa Minha Casa Minha Vida, que contempla um milhão de
moradias na primeira fase e mais dois milhões em sua segunda fase. Até o primeiro
semestre de 2010 foram assinados 542 mil contratos em todo o país de acordo com
Jorge Hereda, vice-presidente de Governo da CEF, em entrevista ao jornal Estado
de São Paulo em 20/07/2010 (página B1 – Economia).
Em um cenário tão promissor para a construção civil, é de todo importante o
conhecimento sobre os processos construtivos disponíveis no país. Sua utilização
dependerá de cada caso, mas ignorá-los não seria atitude de bom senso.
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A análise dos documentos, desenvolvida a seguir, está estruturada de acordo
com os seguintes itens: responsável pela elaboração, data de publicação, tipo de
documento, etapa do processo de produção, estrutura e foco (principais itens
abordados), objetivo e público a que se destina.
Os tipos de documentos seguem a definição da NBR ISO 9000 que relaciona:
Especificações  documentos que estabelecem requisitos.
Diretrizes  documentos que estabelecem recomendações.
Procedimentos  documentos que fornecem informações sobre como realizar
atividades.
Já para as etapas do processo de produção e vida da edificação está se
considerando:
Planejamento (concepção)
Projeto (especificação do produto, de materiais e de componentes)
Execução (procedimentos de execução e de controle)
Entrega do Produto
Uso e Manutenção
Pós-Uso (reforma ou demolição)

Ao final do capítulo é apresentado um quadro com a lista desses documentos e os
principais pontos de aderência aos códigos de práticas como definidos em 1.2.

3.2

Manuais técnicos da ABCEM e do CBCA

A busca por documentos técnicos relativos à construção de edifícios de
múltiplos andares estruturados em aço no Brasil é relativamente facilitada por duas
razões. Primeiro por que existem apenas duas entidades focadas e que são
representativas desse segmento - Associação Brasileira da Construção Metálica
(ABCEM) e Centro Brasileiro da Construção em Aço (CBCA) - e segundo pelo atual
estágio de desenvolvimento desse tipo de construção no Brasil, ainda com pouca
representatividade, como indicado no item 1.1.
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ABCEM
A Associação Brasileira da Construção Metálica (ABCEM) é uma sociedade
civil sem fins lucrativos, fundada em 10 de Setembro de 1974, que congrega
nacionalmente os fabricantes de estruturas e de coberturas metálicas de aço, as
empresas de montagem e os escritórios de arquitetura e projeto de engenharia que
trabalham com o material.
A ABCEM tem entre seus objetivos a promoção e o desenvolvimento do
mercado da construção metálica no Brasil e a realização de estudos e pesquisas
sobre a produção e o mercado do setor.
Entre os patronos da associação estão as principais usinas siderúrgicas e os
fornecedores de parafusos e fixadores, de software, de máquinas e equipamentos
para a construção metálica.
Com esses objetivos e seu quadro de associados se poderia imaginar uma
larga bibliografia disponibilizada, o que infelizmente está longe da verdade. No site
da entidade é possível encontrar uma lista reduzida de artigos, uma lista importante
de manuais técnicos do CBCA (que será apresentada adiante) e um único manual
técnico da própria associação: Telhas de Aço.
Telhas de Aço
Responsável pela elaboração: ABCEM
Data de publicação: setembro 2009 – 1ª edição
Tipo de documento: especificações
Etapa do processo de produção: projeto
Estrutura e foco (principais itens abordados):
Esse manual foi elaborado com o suporte financeiro da FINEP, conduzido pela
ABCEM, co-financiado pelo IABr – Instituto Aço Brasil e, tendo como intervenientes,
a CSN - Companhia Siderúrgica Nacional, o INT – Instituto Nacional de Tecnologia e
a ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas. Descreve o processo de
fabricação das telhas de aço, incluindo as diferentes especificações dos produtos e
dos diversos sistemas de coberturas, passando inclusive pelas etapas de transporte,
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recebimento, manuseio e montagem. Não traz detalhes construtivos de coberturas
ou fechamentos que eventualmente pudessem ser entendidos como boas práticas.
Objetivo:
Atualizar os profissionais da área sobre os materiais, acabamentos, projeto,
aplicação e outros assuntos pertinentes à utilização das telhas de aço em
edificações de uso geral.
Público a que se destina: arquitetos e projetistas de estruturas

Existe outro manual técnico que vale mencionar (Práticas recomendadas para
a execução de estruturas de aço de edifícios e pontes), que foi desenvolvido em
conjunto com outras associações, já que trata de boas práticas e se baseia em
material técnico do American Institute of Steel Construction (AISC), de onde foi
traduzido e ligeiramente adaptado.
Práticas recomendadas para a execução de estruturas de aço de edifícios
e pontes
Responsável pela elaboração: ABCEM
Data de publicação: setembro 2010
Tipo de documento: diretrizes
Etapa do processo de produção: projeto, execução e entrega do produto
Estrutura e foco (principais itens abordados):
Aborda as seguintes fases: materiais e sua classificação; desenhos de projeto,
fabricação e montagem; garantia de qualidade e contratos.
As principais diretrizes, sob o ponto de vista do fornecedor da estrutura e do
contratante, são abordadas, mencionando normas de referência, cuidados,
tolerâncias, responsabilidades contratuais e algumas recomendações técnicas.
Objetivo:
Estabelecer os requisitos gerais para a execução de estruturas de aço.
Público a que se destina: fornecedores e contratantes de estruturas de aço.
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Vale registrar que é a primeira iniciativa reunindo duas entidades diretamente,
a própria ABCEM e a Associação Brasileira de Engenharia e Consultoria Estrutural
(ABECE), e contando com o apoio de uma terceira (CBCA).

CBCA
Já o Centro Brasileiro da Construção em Aço (CBCA), também uma entidade
sem fins lucrativos, foi criado em maio de 2002 sob a forma de consórcio tendo o
Instituto Aço Brasil (IABr) como gestor. Participam como fundadores as principais
empresas siderúrgicas do país. Seu objetivo é promover e ampliar a participação da
construção em aço no mercado nacional, através: da organização de um centro de
estudos e tecnologia, para atendimento à coletividade; da difusão das competências
técnica e empresarial para a construção em aço; e da colaboração com os trabalhos
de entidades existentes.
O CBCA tem ainda, entre suas principais atividades, a defesa do material “aço”
frente a outros materiais que com ele competem, e a proposição de meios para que
esse seja o material de escolha, inovador, econômico e estético na construção.
A série de manuais do CBCA “Manuais de Construção em Aço” é bem extensa
e aborda várias etapas do processo de construção de diferentes edificações, mas
não tem em seu conjunto nenhum que possa ser definido como um código de boas
práticas de acordo com a definição dessa pesquisa.
A seguir é mostrada a relação desses manuais com um breve resumo de seus
conteúdos. Todos os manuais podem ser obtidos gratuitamente em arquivo tipo “pdf”
através do site www.cbca-iabr.com.br

Ligações em Estruturas Metálicas
Responsável pela elaboração: CBCA
Projeto originalmente elaborado pela COBRAPI – Companhia Brasileira de
Projetos Industriais (1987), a pedido da Siderurgia Brasileira S.A. – SIDERBRÁS,
empresa holding das siderúrgicas estatais àquela época.
Data de publicação: maio/2001
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Tipo de documento: procedimentos
Etapa do processo de produção: projeto e execução
Estrutura e foco (principais itens abordados):
Classifica as ligações e faz considerações sobre soldas e parafusos. Traz
diversos exemplos de cálculos e verificações.
Objetivo:
Apresentar exemplos de cálculos de ligações comumente encontradas nos
projetos de estruturas metálicas.
Público a que se destina: arquitetos e projetistas de estruturas metálicas

Edifícios de Pequeno Porte Estruturados em Aço
Responsável pela elaboração: CBCA
Projeto originalmente elaborado pela COBRAPI – Companhia Brasileira de
Projetos Industriais (1987), a pedido da SIDERBRÁS.
Data de publicação: maio/2001 (primeira versão)
Tipo de documento: procedimentos
Etapa do processo de produção: projeto
Estrutura e foco (principais itens abordados):
Apresenta de forma prática o projeto e o cálculo de um edifício habitacional de
quatro pavimentos de acordo com a NBR 8800, abordando os principais tópicos para
um bom projeto. Traz um resumo das concepções de cálculo para melhor
entendimento do assunto.
Traz ainda alguns comentários sobre tipologia e proteção contra incêndio.
Descreve os tipos principais de perfis e de aços. Não menciona documentos de
projeto.
Objetivo:
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Apresentar o projeto de um pequeno edifício de quatro andares em estrutura
metálica, de concepção simples, com colunas e vigas em aço, laje de piso em
concreto armado moldado in-loco e paredes laterais em alvenaria tradicional.
Público a que se destina: estudantes de engenharia e arquitetura e projetistas
de estruturas metálicas
Esse é um dos documentos que pode ser trabalhado para se tornar um código
de práticas para a etapa de projeto de um edifício de pequeno porte.

Alvenarias
Responsável pela elaboração:
O documento faz parte da coletânea Manual de Construção em Aço, criada e
mantida pelo CBCA com o apoio de profissionais e consultores do mercado. No caso
desse manual a autoria é do engenheiro Otávio Luiz do Nascimento.
Data de publicação: 2002
Tipo de documento: procedimentos
Etapa do processo de produção: projeto e execução
Estrutura e foco (principais itens abordados):
Traz os principais conceitos relativos às alvenarias de vedação: função,
dimensionamento, classificação, estabilidade e mecanismos de formação de
fissuras.
Apresenta informações sobre o projeto para produção e detalhes sobre a
execução e inspeção. Apresenta ainda informações detalhadas sobre o sistema de
revestimento da estrutura metálica, sobre interfaces e ligações, e acabamento final.
Objetivo:
Auxiliar a equipe de obra na execução das alvenarias em edifícios com
estruturas metálicas, criando uma seqüência para a execução, com técnicas e
cuidados, até o sistema de revestimento.
Público a que se destina: arquitetos, projetistas de estruturas metálicas e
equipes de obra.
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Esse manual se aproxima dos conceitos de um código de prática já que trata
detalhes de projeto, execução e inspeção de alvenaria. Porém não em detalhes
suficientes, o que dificulta sua utilização de forma mais intensiva. Sua intenção foi
mencionar todas as possibilidades de materiais para vedação, porém sem se fixar
em nenhum.

Painéis de Vedação
Responsável pela elaboração:
O documento faz parte da coletânea Manual de Construção em Aço, criada e
mantida pelo CBCA com o apoio de profissionais e consultores do mercado. No caso
desse manual a autoria é da engenheira Maristela Gomes da Silva juntamente com a
arquiteta Vanessa Gomes da Silva.
Data de publicação: 2003
Tipo de documento: procedimentos
Etapa do processo de produção: projeto e execução
Estrutura e foco (principais itens abordados):
Aborda os diversos tipos de painéis pré-fabricados: concreto, Glassfibre
Reinforced Cement (GRC), metálicos e gesso. Dá informações sobre os aspectos de
produção desses painéis, sua geometria e modulação, projeto e montagem.
Objetivo:
Apresentar os aspectos de produção, projeto e montagem de painéis de
concreto, de GRC (cimento reforçado com fibra de vidro), painéis metálicos e
divisórias em gesso acartonado, principais alternativas para a vedação vertical de
edifício com estrutura metálica.
Público a que se destina: arquitetos e projetistas de estruturas metálicas

Resistência ao Fogo das Estruturas de Aço
Responsável pela elaboração:
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O documento faz parte da coletânea Manual de Construção em Aço, criada e
mantida pelo CBCA com o apoio de profissionais e consultores do mercado. No caso
desse manual a autoria é dos engenheiros Mauri Resende Vargas e Valdir Pignatta
e Silva.
Data de publicação: 2003
Tipo de documento: diretrizes
Etapa do processo de produção: projeto e execução
Estrutura e foco (principais itens abordados):
Informa sobre materiais de proteção térmica e seu dimensionamento
(espessuras). Discorre sobre princípios de segurança contra incêndio, segurança
estrutural, exigências de resistência ao fogo e de como obtê-la. Traz considerações
sobre o projeto de arquitetura e comenta sobre tendências internacionais.
Objetivo:
Discorrer sobre a área de segurança contra incêndio, trazendo informações e
tabelas atualizadas, retiradas das principais fontes de referência, como normas
técnicas brasileiras e internacionais e trabalhos de especialistas brasileiros e
internacionais nessa área.
Público a que se destina: arquitetos e projetistas de estruturas metálicas

Tratamento de Superfície e Pintura
Responsável pela elaboração:
O documento faz parte da coletânea Manual de Construção em Aço, criada e
mantida pelo CBCA com o apoio de profissionais e consultores do mercado. No caso
desse manual a autoria é dos engenheiros Celso Gnecco e Fernando Fernandes, e
do físico Roberto Mariano.
Data de publicação: 2003
Tipo de documento: procedimentos
Etapa do processo de produção: projeto e execução
Estrutura e foco (principais itens abordados):
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São abordados os seguintes tópicos: preparação da superfície do aço, tipos e
aplicação de tintas e vernizes, sistemas de pintura, noções sobre corrosão e sua
proteção, e cuidados durante a execução.
Objetivo:
Completar a literatura disponível na área de tratamento de superfície e pintura
das construções em aço com informações e tabelas atualizadas.
Público a que se destina: arquitetos, projetistas e fabricantes de estruturas
metálicas.

Transporte e Montagem
Responsável pela elaboração:
O documento faz parte da coletânea Manual de Construção em Aço, criada e
mantida pelo CBCA com o apoio de profissionais e consultores do mercado. No caso
desse manual a autoria é do engenheiro Mauro Ottoboni Pinho.
Data de publicação: 2005
Tipo de documento: procedimentos
Etapa do processo de produção: projeto e execução
Estrutura e foco (principais itens abordados):
Menciona os diversos tipos de estruturas, os cuidados com o transporte desde
o planejamento até a entrega na obra, os diversos equipamentos de montagem, as
técnicas de içamento, as ligações (soldadas e parafusadas) e a montagem
propriamente dita, com indicações para orçamento.
Objetivo:
Abordar em detalhes a fase de transporte das estruturas da fábrica até o
canteiro de obras, e os procedimentos e cuidados com a montagem.
Público a que se destina: projetistas e fabricantes de estruturas metálicas,
montadores e construtoras.
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Da mesma maneira que o manual de projeto de edifícios de pequeno porte,
esse manual pode ser trabalhado para se tornar um código de práticas para essa
etapa da construção.

Interfaces Aço-Concreto
Responsável pela elaboração:
O documento faz parte da coletânea Manual de Construção em Aço, criada e
mantida pelo CBCA com o apoio de profissionais e consultores do mercado. No caso
desse manual a autoria é do engenheiro Ildony Hélio Bellei.
Data de publicação: 2006
Tipo de documento: procedimentos
Etapa do processo de produção: projeto
Estrutura e foco (principais itens abordados):
O manual traz a definição para chumbadores, placas de base e barras de
cisalhamento. Apresenta o dimensionamento desses elementos e algumas
recomendações quanto à execução.
Objetivo:
Abordar de forma prática as principais interfaces entre pilares com fundações e
vigas de aço com elementos de concreto.
Público a que se destina: projetistas de estruturas metálicas

Steel Framing: Arquitetura
Responsável pela elaboração:
O documento faz parte da coletânea Manual de Construção em Aço, criada e
mantida pelo CBCA com o apoio de profissionais e consultores do mercado. No caso
desse manual a autoria é das engenheiras Arlene Maria Sarmanho Freitas e Renata
Cristina Moraes de Crasto.
Data de publicação: 2006
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Tipo de documento: diretrizes e procedimentos
Etapa do processo de produção: projeto e execução
Estrutura e foco (principais itens abordados):
Apresenta as características do sistema LSF (Light Steel Framing) e os
detalhes de seus componentes: painéis, lajes, coberturas e fechamentos verticais.
Aborda as diretrizes de projeto, sob o ponto de vista arquitetônico, e os detalhes de
ligações e montagem.
Objetivo:
Apresentar os aspectos de projeto e montagem, com detalhes construtivos,
para edificações utilizando light steel framing.
Público a que se destina: arquitetos e projetistas de estruturas metálicas
Por se tratar de documento baseado em manuais americanos, se aproxima
bastante do conceito de boas práticas no tocante ao projeto de arquitetura dessa
tipologia construtiva.

Steel Framing: Engenharia
Responsável pela elaboração:
O documento faz parte da coletânea Manual de Construção em Aço, criada e
mantida pelo CBCA com o apoio de profissionais e consultores do mercado. No caso
desse manual a autoria é do engenheiro Francisco Carlos Rodrigues.
Data de publicação: 2006
Tipo de documento: diretrizes e procedimentos
Etapa do processo de produção: projeto
Estrutura e foco (principais itens abordados):
Apresenta a especificação dos materiais, as diretrizes para o projeto estrutural,
os fundamentos dos perfis formados a frio e a análise de ligações. Incluí exemplos
de dimensionamento e tabelas de pré-dimensionamentos do sistema Light Steel
Framing - LSF.
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Objetivo:
Orientar

engenheiros

na

concepção

de

projetos

estruturais

e

no

dimensionamento da estrutura de edificações com o sistema LSF.
Público a que se destina: arquitetos e projetistas de estruturas metálicas
Por se tratar de documento baseado em manuais americanos, se aproxima
bastante do conceito de boas práticas no tocante ao projeto de engenharia dessa
tipologia construtiva.

Treliças tipo Steel Joist
Responsável pela elaboração:
O documento faz parte da coletânea Manual de Construção em Aço, criada e
mantida pelo CBCA com o apoio de profissionais e consultores do mercado. No caso
desse manual a autoria é dos engenheiros Flávio Correa D’Alambert e Marcelo
Brisola Pinheiro.
Data de publicação: 2007
Tipo de documento: diretrizes e procedimentos
Etapa do processo de produção: projeto e execução
Estrutura e foco (principais itens abordados):
Traz um histórico e definições da treliça tipo steel joist. Cita os materiais
utilizados e suas especificações, as normas e as premissas de projetos, mostrando
ainda exemplos de dimensionamento e detalhes executivos.
Objetivo:
Abordar as treliças planas do tipo steel joist de banzos paralelos, destacando
sua utilização, as diferentes especificações, padronização de vãos, alturas e
modulações das treliças, sempre visando os melhores resultados na relação entre
peso e requisitos do projeto.
Público a que se destina: projetistas de estruturas metálicas
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Viabilidade Econômica
Responsável pela elaboração:
O documento faz parte da coletânea Manual de Construção em Aço, criada e
mantida pelo CBCA com o apoio de profissionais e consultores do mercado. No caso
desse manual a autoria é dos engenheiros Fernando Ottoboni Pinho e Fernando
Penna.
Data de publicação: 2008
Tipo de documento: diretrizes
Etapa do processo de produção: projeto e execução
Estrutura e foco (principais itens abordados):
Apresenta de forma sistematizada e completa os fatores que podem influenciar
os custos de um empreendimento, desde seu projeto até a sua conclusão. Traz uma
planilha interativa que permite ao leitor interessado avaliar o possível retorno de seu
investimento tendo em conta a construção com sistema estrutural em concreto ou
em aço.
Objetivo:
Orientar na escolha da estrutura através de uma análise da qualidade e
viabilidade do investimento, e na determinação dos indicadores dos ganhos e riscos
de um empreendimento.
Público a que se destina: arquitetos, projetistas de estruturas, construtores e
empreendedores.

Dimensionamento de Perfis Formados a Frio
Responsável pela elaboração:
O documento faz parte da coletânea Manual de Construção em Aço, criada e
mantida pelo CBCA com o apoio de profissionais e consultores do mercado. No caso
desse manual a autoria é dos engenheiros Edson Lubas Silva e Valdir Pignatta e
Silva.
Data de publicação: 2008
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Tipo de documento: procedimentos
Etapa do processo de produção: projeto
Estrutura e foco (principais itens abordados):
Apresentam-se de forma didática os fundamentos teóricos e explicações
práticas para a utilização da norma brasileira ABNT NBR 14762 - Dimensionamento
de estruturas de aço constituídas por perfis formados a frio - juntamente com a
norma ABNT NBR 6355 – Perfis estruturais de aço formados a frio – Padronização.
O manual inclui o programa Dimperfil concebido com foco nas normas citadas, que
calcula os esforços resistentes em barras isoladas, bem como as propriedades
geométricas da seção bruta e efetiva que serão usadas no cálculo de
deslocamentos.
Objetivo:
Apoiar estudantes e projetistas de estruturas utilizando perfis formados a frio
através de fundamentação teórica e prática quanto a esses materiais.
Público a que se destina: estudantes de engenharia e arquitetura e projetistas
de estruturas metálicas

Projeto e Durabilidade
Responsável pela elaboração:
O documento faz parte da coletânea Manual de Construção em Aço, criada e
mantida pelo CBCA com o apoio de profissionais e consultores do mercado. No caso
desse manual a autoria é do engenheiro Fabio Domingos Pannoni.
Data de publicação: 2009
Tipo de documento: diretrizes
Etapa do processo de produção: projeto e execução
Estrutura e foco (principais itens abordados):
Apresenta os detalhes de projeto que podem prevenir a corrosão e traz
informações que orientam a correta escolha de um sistema de pintura para
estruturas metálicas.
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Apresenta ainda uma introdução aos conceitos de corrosão atmosférica dos
aços estruturais. Traz a classificação dos ambientes em função de sua
agressividade, de acordo com as normas ISO.
Objetivo:
Auxiliar os arquitetos e engenheiros no entendimento e atendimento do Anexo
N da NBR 8800:2008.
Público a que se destina: arquitetos e projetistas de estruturas metálicas

Estruturas Mistas - volumes I e II
Responsável pela elaboração:
O documento faz parte da coletânea Manual de Construção em Aço, criada e
mantida pelo CBCA com o apoio de profissionais e consultores do mercado. No caso
desse manual a autoria é dos engenheiros Gilson Queiroz, Roberval José Pimenta e
Alexander Galvão Martins.
Data de publicação: 2010
Tipo de documento: diretrizes e procedimentos
Etapa do processo de produção: projeto e execução
Estrutura e foco (principais itens abordados):
Este manual é composto de dois volumes, sendo que no primeiro volume são
abordados: conectores de cisalhamento, pilares mistos e lajes; e no segundo
volume: vigas mistas e ligações mistas.
São ainda apresentadas tabelas de dimensionamento de cada sistema misto
estudado.
Objetivo:
Objetiva facilitar a difusão do uso de sistemas mistos aço-concreto em projetos
de edificações por meio de uma linguagem acessível, resumos teóricos
simplificados, tabelas e exemplos de aplicação. Está baseado na NBR 8800:2008, e
constitui importante complemento para a utilização dessa norma, contendo os
pontos principais relativos a esse tema específico.
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Público a que se destina: projetistas de estruturas metálicas.

Prevenção contra Incêndio no Projeto de Arquitetura
Responsável pela elaboração:
O documento faz parte da coletânea Manual de Construção em Aço, criada e
mantida pelo CBCA com o apoio de profissionais e consultores do mercado. No caso
desse manual a autoria é dos engenheiros Mauri Resende Vargas e Valdir Pignatta
e Silva, e da arquiteta Rosária Ono.
Data de publicação: 2010
Tipo de documento: diretrizes
Etapa do processo de produção: projeto e execução
Estrutura e foco (principais itens abordados):
O manual está estruturado em quatro capítulos, nos quais são abordados os
seguintes tópicos: conceituação básica da segurança contra incêndio, exigências de
resistência ao fogo, estruturas de aço sem revestimento contra fogo e com
revestimento contra fogo.
Objetivo:
Completar a literatura disponível na área de segurança contra incêndio das
construções em aço com informações e tabelas atualizadas.
Público a que se destina: estudantes de engenharia e arquitetura, arquitetos,
projetistas e fabricantes de estruturas metálicas.

Envelopes
Responsável pela elaboração:
O documento fará parte da coletânea Manual de Construção em Aço, criada e
mantida pelo CBCA com o apoio de profissionais e consultores do mercado. No caso
desse manual se trata de uma tradução e adaptação de documento do SCI – Steel
Construction Institute – “Best Practice for the Specification and Installation of Metal
Cladding and Secondary Steelwork”.
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Data de publicação: 2011 (em fase de edição)
Tipo de documento: procedimentos
Etapa do processo de produção: projeto e execução
Estrutura e foco (principais itens abordados):
A publicação apresenta orientações para projetistas e construtores quanto à
especificação e instalação de sistemas de revestimento em aço e outros metais.
As orientações cobrem vários aspectos da especificação do revestimento,
englobando uma breve descrição dos sistemas disponíveis e seus componentes e
uma visão dos vários critérios de desempenho a serem considerados pelo
especificador, incluindo isolamento contra intempérie, aparência, desempenho
térmico, desempenho acústico, durabilidade e capacidade estrutural.
Objetivo:
Apresentar orientações sobre as melhores práticas de todos os aspectos
relevantes do projeto e instalação de revestimentos metálicos para edificações de
múltiplos pavimentos.
Público a que se destina: arquitetos, projetistas e montadores de estruturas
metálicas.
Como o próprio título em inglês indica, trata-se de um código de práticas para
especificação e instalação de revestimentos metálicos.

Apenas para complementar a análise do conjunto de manuais do CBCA indicase e faz-se comentários básicos sobre o manual de galpões e o manual de pontes e
viadutos.
Todos os demais manuais analisados têm alguma relação com os edifícios de
múltiplos andares.

Galpões para Usos Gerais
Basicamente calcula um galpão para almoxarifado com 15x54 m².
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Aborda resumidamente as diferentes tipologias, os materiais utilizados e os
documentos do projeto.

Pontes e Viadutos em Vigas Mistas
Apresenta a evolução histórica dos projetos, tipos de super-estruturas,
materiais disponíveis e sua adequação aos projetos, as normas mais utilizadas, as
cargas especificadas, os tipos de ligações e os sistemas de montagem.

3.3

Manuais técnicos da ABECE

Outra associação que merece ser mencionada, e que publica documento de
interesse para essa pesquisa, é a ABECE – Associação Brasileira de Engenharia e
Consultoria Estrutural.
Trata-se de sociedade civil sem fins lucrativos fundada em outubro de 1994.
Sua meta principal é a valorização do profissional de engenharia e consultoria
estrutural, fazendo com que a cadeia produtiva reconheça o projeto como um
negócio.
A ABECE promove a disseminação de novos conhecimentos participando ou
apoiando cursos, seminários e palestras, de forma a agregar estes conhecimentos a
seus associados.
Participa, através de seus associados, da elaboração, desenvolvimento e
manutenção das normas técnicas e de atividades profissionais em conjunto com as
demais entidades representativas do setor, como CREA (Conselho Regional de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia), ABNT (Associação Brasileira de Normas
Técnicas), IE (Instituto de Engenharia), SINDUSCON (Sindicato da Indústria da
Construção Civil) e SECOVI (Sindicato das Empresas de Compra, Venda, Locação e
Administração de Imóveis Residenciais e Comerciais).
Dentro desse contexto apoiou e organizou a elaboração de um guia básico
para projetos de edifícios de aço intitulado “Recomendações para elaboração de
projetos estruturais de edifícios de aço”.
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Recomendações para Elaboração de Projetos Estruturais de Edifícios de
Aço
Responsável pela elaboração: ABECE
Data de publicação: 2008
Tipo de documento: diretrizes
Etapa do processo de produção: projeto
Estrutura e foco (principais itens abordados):
Trata a concepção estrutural, o anteprojeto e o projeto executivo, e relaciona
as principais normas brasileiras relativas a materiais (aços) e projetos.
Objetivo:
Fornecer recomendações e orientações a projetistas e contratantes para a
elaboração de projetos estruturais em aço que atendam aos requisitos de segurança
estrutural, durabilidade e funcionalidade.
Público a que se destina: projetistas e fabricantes de estruturas metálicas.

3.4

Manuais técnicos de empresas siderúrgicas

Algumas iniciativas isoladas, de empresas siderúrgicas, para elaboração de
documentos técnicos para a produção de edifícios de múltiplos andares, também
valem ser destacadas. Dentre elas a Coletânea do Uso do Aço, da Gerdau
Açominas.
A seguir encontra-se o resumo de alguns dos documentos disponibilizados
pela empresa ao mercado:

Interfaces

entre

Perfis

Complementares
Responsável pela elaboração:

Estruturais

Laminados

e

Sistemas
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O documento faz parte da Coletânea do Uso do Aço, criada e mantida pelo
grupo Gerdau com o apoio de profissionais próprios e consultores do mercado. No
caso desse manual a autoria é do engenheiro Roberto Araújo Coelho.
Data de publicação:
A primeira edição foi publicada em 2001. Atualmente está disponível a 4ª
edição, datada de 2007, e que pode ser obtida diretamente no site da empresa.
Tipo de documento: procedimentos
Etapa do processo de produção: projeto e execução
Estrutura e foco (principais itens abordados):
São apresentados detalhes construtivos das diversas soluções possíveis para
as interfaces entre estruturas (pilares e vigas com perfis laminados) e os sistemas
complementares (vedações e lajes). Sua apresentação é quase que totalmente na
forma de desenhos de projeto.
No que se refere à execução dessas interfaces pode ser considerado um guia
de boas práticas, faltando-lhe apenas alguns ajustes: referenciar as normas vigentes
correspondentes e descrever com detalhes os processos de produção.
Objetivo:
A execução das interfaces entre a estrutura metálica e as vedações verticais e
horizontais das edificações é constantemente apontada como a principal dificuldade
da construção em aço. Esse manual procura exatamente trazer esclarecimentos
quanto aos procedimentos que devem ser adotados para que se evite manifestações
patológicas.
Público a que se destina: arquitetos e projetistas de estruturas metálicas.

Princípios da Proteção de Estruturas Metálicas em Situação de Corrosão
e Incêndio
Responsável pela elaboração:
O documento faz parte da Coletânea do Uso do Aço, criada e mantida pelo
grupo Gerdau com o apoio de profissionais próprios e consultores do mercado.
Nesse manual a autoria é do engenheiro Fabio Domingos Pannoni.
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Data de publicação:
A primeira edição foi publicada em 2002. Atualmente está disponível a 4ª
edição, datada de 2007, e que pode ser obtida diretamente no site da empresa.
Tipo de documento: diretrizes
Etapa do processo de produção: projeto
Estrutura e foco (principais itens abordados):
Aborda o mecanismo eletroquímico e as principais formas de corrosão, os aços
patináveis, como prevenir a corrosão, o preparo de superfície e a pintura, e como
proteger o aço da ação do fogo.
Objetivo:
Passar orientações técnicas fundamentadas sobre a questão da corrosão em
aços, explicando seus mecanismos e formas de prevenção. Da mesma forma
procura trazer informações sobre a proteção das estruturas de aço frente ao fogo.
Público a que se destina: arquitetos e projetistas de estruturas metálicas.

Princípios de Arquitetura em Aço
Responsável pela elaboração:
O documento faz parte da Coletânea do Uso do Aço, criada e mantida pelo
grupo Gerdau com o apoio de profissionais próprios e consultores do mercado.
Nesse manual a autoria é da engenheira Heloisa Martins Maringoni.
Data de publicação:
A primeira edição foi publicada em 2003. Atualmente está disponível a 3ª
edição, datada de 2007, e que pode ser obtida diretamente no site da empresa.
Tipo de documento: diretrizes
Etapa do processo de produção: projeto
Estrutura e foco (principais itens abordados):
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Aborda, de forma conceitual, o projeto em aço, desde a descrição do material
até os detalhes da obra, passando por tipologias, sistemas estruturais, esforços,
formas das seções, pré-dimensionamentos, aspectos de fabricação e montagem.
Objetivo:
Discutir o anteprojeto de forma organizada e crítica. O que se quer – espaços,
estética? O que se precisa – vãos e cargas? E o que se pode fazer – normas,
materiais, custos e execução?
Público a que se destina: arquitetos que trabalham ou pretendam trabalhar com
estruturas metálicas.

Ligações para Estruturas de Aço – Guia Prático para Estruturas com
Perfis Laminados
Responsável pela elaboração:
O documento é parte da Coletânea do Uso do Aço, criada e mantida pelo
grupo Gerdau com o apoio de profissionais próprios e consultores do mercado. No
caso desse manual a autoria é dos engenheiros Antonio Carlos Viana Silva e
Oswaldo Teixeira Baião Filho.
Data de publicação:
A primeira edição foi publicada em 2004. Atualmente está disponível a 3ª
edição, datada de 2007, e que pode ser obtida diretamente no site da empresa.
Tipo de documento: especificações e procedimentos
Etapa do processo de produção: projeto
Estrutura e foco (principais itens abordados):
Trata-se de um guia prático abrangendo os tipos de ligações mais usadas no
mercado. Apresenta desenhos e cálculos baseados nas melhores práticas e
técnicas, contemplando situações e cargas específicas, para estruturas de aço
projetadas com perfis laminados.
Objetivo:
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Apoiar projetistas e equipes de detalhamento de projetos com informações e
pré-dimensionamento de diversas ligações entre vigas e pilares de aço.
Público a que se destina: projetistas de estruturas metálicas.

3.5

Manuais técnicos da Caixa Econômica Federal – CEF

É importante destacar os manuais técnicos da Caixa Econômica Federal,
principal órgão financiador de empreendimentos habitacionais do país.
A CEF não tem restrição para trabalhar com qualquer sistema construtivo,
inclusive aqueles inovadores, para os quais não existe normalização prescritiva,
desde que critérios mínimos sejam atendidos. Adota, ainda, práticas sustentáveis,
exigindo comprovação de boas práticas relacionadas ao meio ambiente por parte
das incorporadoras e construtoras.
A seguir traz-se informações sobre alguns desses manuais que tratam de
estruturas em aço, e sobre um que trata de vedações verticais de gesso acartonado.

Edificações Habitacionais Convencionais Estruturadas em Aço
Responsável pela elaboração: Caixa Econômica Federal
Data de publicação: maio de 2002
Tipo de documento: especificações
Etapa do processo de produção: projeto, execução e entrega do produto
Estrutura e foco (principais itens abordados):
Especifica, para esse tipo de edificação, os requisitos de projeto, de
desempenho, de execução e recebimento, e as recomendações para reformas e
ampliações, sempre referenciando as normas brasileiras existentes. Trata ainda das
garantias que a empresa construtora e o fabricante da estrutura devem fornecer. Em
seu anexo 3 aborda os procedimentos típicos das ligações das alvenarias com
estruturas em aço, quer produzidas com perfis laminados ou com perfis soldados.
Objetivo:
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Estabelecer os requisitos e critérios mínimos aplicados em edifícios
habitacionais e casas, com utilização de estruturas de aço, nos empreendimentos
objeto de financiamento pela Caixa Econômica Federal.
Público a que se destina: arquitetos e projetistas de estruturas metálicas
Seu desenvolvimento contou com o apoio do CBCA e de empresas
fornecedores de aço para estruturas.
Essa publicação se aproxima bastante do conceito “código de práticas”.

Sistema Construtivo Utilizando Perfis Estruturais Formados a Frio de
Aços Revestidos – Steel Framing
Responsável

pela

elaboração:

Caixa

Econômica

Federal,

CBCA

e

SINDUSCON-SP
Data de publicação: agosto de 2003
Tipo de documento: especificações
Etapa do processo de produção: projeto, execução e entrega do produto
Estrutura e foco (principais itens abordados):
Com objetivo semelhante ao do documento anterior, fornece uma quantidade
bem maior de detalhes já que se trata de um sistema ainda pouco conhecido no
Brasil. Foi todo baseado na experiência americana, tendo algumas partes sido
traduzidas a partir de documentos do NASFA (North American Steel Framing
Alliance), como o Guia do Construtor em Steel Framing e Detalhes Construtivos para
Construções em Steel Framing.
Objetivo:
Estabelecer os requisitos e condições mínimas para financiamento pela Caixa
Econômica Federal de empreendimentos com o sistema construtivo utilizando perfis
estruturais formados a frio de aços revestidos, conhecido comercialmente como
Steel Framing.
Público a que se destina: arquitetos e projetistas de estruturas metálicas.
Também se aproxima bastante do conceito “código de práticas”.
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Paredes Drywall
Responsável pela elaboração:
A versão disponibilizada, publicada em 7 de novembro de 2006, é resultado da
revisão realizada pela mesma equipe responsável pelo trabalho original – CEF,
SECOVI/SP, SINDUSCON/SP, Associação Brasileira dos Fabricantes de Drywall,
com apoio técnico de especialistas da Escola Politécnica da USP.
Data de publicação: novembro 2006
Tipo de documento: especificações
Etapa do processo de produção: projeto, execução e entrega do produto
Estrutura e foco (principais itens abordados):
Trabalho técnico desenvolvido para o estabelecimento dos requisitos para
utilização de paredes de gesso acartonado.
Os termos de responsabilidade do construtor e do fabricante complementam os
critérios e exigências para utilização do sistema drywall.
Objetivo:
Estabelecer os critérios e exigências para utilização do sistema drywall nas
vedações internas de empreendimentos objeto de financiamento pela Caixa
Econômica Federal.
Público a que se destina: arquitetos e projetistas de estruturas.
Observação: Com a entrada em vigor da norma ABNT NBR 15758:2009 Sistemas Construtivos em Chapas de Gesso para Drywall - Projeto e Procedimentos
Executivos para Montagem, esse manual perdeu seu sentido.

Para aqueles que se interessam por esse sistema vale consultar dois manuais
disponíveis para aquisição no site da Editora PINI: Manual de Projeto de Sistemas
de Drywall e Manual de Montagem de Sistemas de Drywall.

A seguir alguns detalhes sobre esses manuais de boas práticas:
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Manual de Projeto de Sistemas Drywall
O Manual tem por objetivo auxiliar todos os profissionais da construção civil que
especificam sistemas em chapas de gesso acartonado. A publicação traz
orientações claras e objetivas, apresentando todos os detalhes com ilustração para
especificação de paredes, forros e revestimento em projetos de sistemas de drywall,
passo a passo.

Manual de Montagem de Sistemas Drywall
O manual mostra, em linguagem simples e direta, complementada por ilustrações
claras e didáticas, como executar uma vedação vertical ou um forro em gesso
acartonado de forma que se tire proveito de todas as possibilidades do sistema,
abordando desde os componentes até o revestimento, passando por manuseio,
montagem e colocação de peças suspensas.

3.6

Caderno de encargos da PINI

Para finalizar esse capítulo, e confirmar o contexto mencionado no item 1.3,
julga-se oportuno avaliar um caderno de encargos, documento bem difundido no
Brasil junto a órgãos públicos e empresas públicas e privadas, e que representa bem
os códigos de práticas. Dentre os diversos documentos disponíveis escolheu-se o da
Editora PINI, por ser bem completo e contar com edição recente (2009).

Caderno de Encargos PINI
Responsável pela elaboração: Milber Fernandes Guedes
Data de publicação: 2009
Tipo de documento: diretrizes
Etapa do processo de produção: projeto, execução e entrega do produto
Estrutura e foco (principais itens abordados):
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Esse caderno de encargos está dividido em três partes: generalidades,
materiais e equipamentos, e procedimentos. Como o objetivo dessa pesquisa está
relacionado aos edifícios estruturados em aço, a atual análise foca o material aço e o
procedimento relativo à estrutura.
Objetivo:
Funcionar como uma mini-biblioteca para o entendimento de normas,
definições, classificações técnicas e catálogos, organizados e dirigidos para uma
utilização isenta e tecnicamente responsável. O leitor encontra ainda diretrizes para
elaboração de orçamentos, documentação contratual e ordens de compra.
Público a que se destina: arquitetos, projetistas, fornecedores e contratantes de
estruturas

O material aço é abordado da página 31 até a página 40, sendo duas páginas
para barras e fios para concreto armado, cinco páginas para aço inoxidável, uma
página para aços galvanizados para fachadas e coberturas, uma página para tratar
fibras para reforço de concreto e uma página para abordar aço estrutural.
Confirmando a baixa relevância dada à matéria, nessa única página são
mencionadas normas desatualizadas como a NBR 9763 de 1987, versão
desatualizada da norma NBR 8800 (que tem revisão recente de 2008) e não se
menciona a NBR 7007/2002, que é específica para aços estruturais.
Da mesma forma o item Estrutura conta com 42 páginas, sendo 37 páginas
dedicadas às estruturas em concreto, uma página para estrutura em madeira, e
quatro páginas para estruturas metálicas (duas para aço e duas para alumínio).
Mesmo considerando as naturais dificuldades para se executar uma estrutura
em concreto, o que demanda grande número de procedimentos, não se justifica a
pouca atenção dada às estruturas em aço.

3.7

Avaliação de aderência a um código de práticas

Os documentos analisados anteriormente são apresentados na tabela 1, onde
se procura mostrar a aderência de cada um deles ao conceito de código de práticas
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indicado no item 1.2. São avaliados cinco itens: responsável pela elaboração; tipo de
documento; etapa do processo de construção; se houve consenso em sua
elaboração ou se foi iniciativa isolada de empresa ou entidade; e se trata de
tecnologia convencional ou inovadora. Para esse último ponto foi considerado o que
indica o Sistema Nacional de Avaliações Técnicas (SINAT): produto inovador é todo
material, componente, subsistema ou sistema construtivo para o qual não haja
normalização prescritiva.
Vê-se que o principal problema diz respeito à forma como os documentos são
elaborados, sem envolvimento dos diversos agentes da cadeia produtiva, entidades
de classe e meio acadêmico.
Da lista, tendo em conta as premissas indicadas, poder-se-ia indicar os
seguintes documentos como tendo boa aderência a um código de práticas: Telhas
de Aço; Práticas Recomendadas para Execução de Estruturas de Aço de Edifícios e
Pontes; Recomendações para Elaboração de Projetos Estruturais de Edifícios de
Aço; Edificações Habitacionais Convencionais Estruturadas em Aço; Paredes
Drywall; e o Caderno de Encargos da PINI.
O manual de telhas de aço e o de paredes drywall poderiam ser trabalhados
mais rapidamente para se tornar um código de práticas, já que tratam de um subsistema específico da construção. O documento “Recomendações para Elaboração
de Projetos Estruturais de Edifícios de Aço” é apenas um guia, e precisaria de muito
trabalho e desenvolvimento. O documento da CEF (Edificações Habitacionais
Convencionais Estruturadas em Aço) tem total aderência como especificação de
requisitos de projeto e execução para esse tipo de habitação.
O caderno de encargos da PINI, como mencionado anteriormente, deveria ser
melhor trabalhado em sua parte relativa às estruturas de aço. Como está
atualmente, quase nada acrescenta aos demandantes de informações sobre o tema.
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Tabela 1: Aderência ao Conceito de Código de Práticas - Documentos Brasil
Fonte: Elaborado pelo autor (2010)
Título do Documento

Elaboração

Consenso
entre
Agentes?

Tipo de
Documento

Etapa do
Processo de
Construção

Tecnologia
Convencional?

Telhas de Aço

ABCEM

sim

especificações

projeto

sim

Práticas recomendadas para
execução de estruturas de aço de
edifícios e pontes

ABCEM

sim

diretrizes

projeto, execução
e entrega

sim

Ligações em Estruturas Metálicas

CBCA

não

procedimentos

projeto e
execução

sim

Edif. Pequeno Porte Estruturados em
Aço

CBCA

não

procedimentos

projeto

sim

Alvenarias

CBCA

não

procedimentos

projeto e
execução

sim

Painéis de Vedação

CBCA

não

procedimentos

projeto e
execução

não

Resistência ao Fogo das Estruturas
de Aço

CBCA

não

diretrizes

projeto e
execução

sim

Tratamento de Superfície e Pintura

CBCA

não

procedimentos

projeto e
execução

sim

Transporte e Montagem

CBCA

não

procedimentos

projeto e
execução

sim

Interfaces Aço-Concreto

CBCA

não

procedimentos

projeto

sim
não

Steel Framing : Arquitetura

CBCA

não

diretrizes e
procedimentos

planejamento,
projeto e
execução

Steel Framing : Engenharia

CBCA

não

diretrizes e
procedimentos

projeto

não

Treliças Tipo Steel Joist

CBCA

não

diretrizes e
procedimentos

projeto e
execução

sim

Viabilidade Econômica

CBCA

não

diretrizes

projeto e
execução

sim

Dimensionamento de Perfis
Formados a Frio

CBCA

não

procedimentos

projeto

sim

Projeto e Durabilidade

CBCA

não

diretrizes

projeto e
execução

sim

Estruturas Mistas

CBCA

não

diretrizes e
procedimentos

projeto e
execução

não

Prevenção contra Incêndio no Projeto
de Arquitetura

CBCA

não

diretrizes

projeto e
execução

sim

Envelope

CBCA

não

procedimentos

projeto e
execução

sim

ABECE

sim

diretrizes

projeto

sim

Gerdau

não

procedimentos

projeto e
execução

sim

Gerdau

não

diretrizes

projeto

sim

Princípios de Arquitetura em Aço

Gerdau

não

diretrizes

planejamento

sim

Ligações para Estruturas de Aço

Gerdau

não

especificações e
procedimentos

projeto

sim

Edificações Habitacionais
Convencionais Estruturadas em Aço

CEF

sim

especificações

projeto, execução
e entrega

sim

Sistema Construtivo Utilizando Steel
Framing

CEF

sim

especificações

projeto, execução
e entrega

não

Paredes Drywall

CEF

sim

especificações

projeto, execução
e entrega

sim

Caderno de Encargos da PINI

PINI

sim

diretrizes

projeto, execução
e entrega

sim

Recomendações para Elaboração de
Projetos Estruturais de Edifícios de
Aço
Interfaces entre Perfis Laminados e
Sistemas Complementares
Princípios da Proteção de Estruturas
Metálicas em Situação de Corrosão e
Fogo
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Por último, o documento “Práticas Recomendadas para Execução de
Estruturas de Aço de Edifícios e Pontes” tem total aderência ao conceito no
estabelecimento de diretrizes de projeto e de execução de estruturas de aço no
tocante aos aspectos de negociações contratuais.
Por outro lado, poder-se-ia indicar como não tendo aderência ao conceito,
principalmente por se tratar de tecnologia inovadora, os seguintes documentos:
Painéis de Vedação; Steel Framing: Arquitetura; Steel Framing: Engenharia;
Estruturas Mistas; e Sistema Construtivo Utilizando Steel Framing.
Dos vinte e oito documentos avaliados, ainda tem-se dezessete com relativa
aderência ao conceito de código de práticas. Sua elaboração foi iniciativa isolada de
entidade ou empresa. Com alguma articulação entre os agentes da cadeia, como
indicado ao final desse trabalho, poder-se-ia transformar vários deles em códigos de
práticas.
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4 CÓDIGOS DE PRÁTICAS PARA A CONSTRUÇÃO DE
EDIFÍCIOS ESTRUTURADOS EM AÇO NOS EUA E NA
INGLATERRA

Apesar da experiência francesa ser mais antiga no tocante aos referenciais
tecnológicos, preferiu-se avaliar documentos existentes em dois outros países em
razão de sua maior tradição na construção estruturada em aço. Tais países são os
EUA e a Inglaterra.
Ao contrário do que foi dito quanto ao levantamento de documentos no Brasil, a
pesquisa de códigos de práticas relativos à construção de edifícios nos EUA e
Inglaterra indica uma farta gama de documentos, muitos deles cuidando
especificamente de boas práticas do processo de produção da construção. Não é
intenção da atual pesquisa esgotar a análise de todos os documentos disponíveis, e
sim citar alguns como referências que possam ajudar no diagnóstico da carência de
tais documentos no Brasil e servir como futuro parâmetro para o aprimoramento das
boas práticas aqui desenvolvidas.

4.1

Estrutura para elaboração de códigos de práticas nos EUA e Inglaterra

Antes de se pensar em um modelo para o Brasil, vale a pena considerar alguns
pontos quanto à estrutura de desenvolvimento de códigos de práticas nos EUA e na
Inglaterra, como citado em Cleto (2005).
EUA
Nos EUA existem três códigos de edificações elaborados por diferentes
instituições e adotados em distintas regiões de seu território: National Building Code,
Standard Building Code e Uniform Building Code. Essas três instituições, por terem
caráter regional, se reuniram há alguns anos e fundaram o International Code
Council (ICC), de abrangência nacional. O ICC desenvolveu, com o apoio integral
de representantes de toda a cadeia produtiva, o International Building Code.
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O International Building Code reconhece a necessidade de códigos modernos
e atualizados, que abranjam projeto e execução de edifícios, por meio de requisitos
que visem o adequado desempenho do produto, garantam a saúde pública e a
segurança. Está disponível para ser usado em situações locais específicas,
pretendendo-se que o seu uso seja realizado de acordo com os procedimentos
estabelecidos nas leis locais.
Inglaterra
Na legislação inglesa têm-se normas, regulamentos e códigos de práticas. As
normas e os regulamentos são legislações, tendo os regulamentos a função de
detalhar os requisitos técnicos mínimos exigíveis para cada tópico das normas,
fornecendo os parâmetros para implantação e controle. Já os códigos de práticas
não possuem status legal, visando à complementação das normas e regulamentos,
apresentando exemplos de boas práticas para cumprir aquelas legislações.
No caso de edifícios habitacionais, existe um comitê, com representantes das
principais organizações interessadas em promover melhorias na construção de
edifícios, que elabora e revisa o National House-Building Council Standards (NHBCStandards). Os padrões estipulados no NHBC-Standards estão de acordo com os
Regulamentos do Edifício (Building Regulations) e com as Normas Britânicas (British
Standards). Além disso, têm como base os próprios registros do NHBC de patologias
e defeitos encontrados em edifícios habitacionais, tentando especificar ações
preventivas para minimizar tais problemas.

4.2

Códigos de práticas para edifícios estruturados em aço nos EUA

A melhor fonte de publicações sobre a construção em aço nos EUA é o
American Institute of Steel Construction (AISC), instituição fundada em 1921, e que
vem desde então desenvolvendo esse segmento da construção de forma focada e
bem organizada. Tem conseguido reunir contribuições de profissionais experientes
do mercado juntamente com efetivo apoio do meio acadêmico. A maior parte dos
documentos avaliados (sete em dez) foi produzida diretamente por integrantes dessa
associação.
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Designing with Structural Steel – A Guide for Architects
Responsável pela elaboração: AISC
Data de publicação: 2002
Tipo de documento: procedimentos
Etapa do processo de produção: projeto
Estrutura e foco (principais itens abordados):
É apresentado em quatro seções e um apêndice. As seções englobam: idéias,
com diversos exemplos que mostram importantes aspectos da construção em aço;
sistemas, com conceitos básicos de projeto estrutural, informações detalhadas de
sistemas de proteção e dimensionamento básico de vigas e colunas; materiais, com
as propriedades dimensionais de elementos construtivos; e detalhes construtivos,
com informações sobre interfaces com outros materiais e componentes.
O apêndice traz o “AISC Code of Standard Practice”, que é apresentado mais a
frente. Aborda ainda um FAQ (frequent answered questions) e uma relação com os
nomes de empresas envolvidas com o segmento.
Objetivo:
Abordar os diversos tipos de sistemas estruturais, os materiais envolvidos e
suas propriedades, e os detalhes de projeto. Tem a pretensão de ser uma
ferramenta de ensino e uma referência em construção estruturada em aço.
Público a que se destina: arquitetos

Structural Steel Designer’s Handbook
Responsável pela elaboração: McGraw-Hill Construction
Data de publicação: 2006
Tipo de documento: diretrizes e procedimentos
Etapa do processo de produção: projeto
Estrutura e foco (principais itens abordados):
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Esse livro é considerado referência para os projetistas de estruturas em aço.
Ele provê informações sobre os materiais e suas propriedades, sobre fabricação e
montagem da estrutura, sobre teoria de projetos, e ainda conexões e sistemas para
edifícios e pontes. Aborda as diversas normas correlatas, e a proteção contra fogo.
Objetivo:
Abordar as principais possibilidades de projeto, em todas as suas etapas,
apresentando diversos exemplos de detalhes estruturais, indicando as boas técnicas
para projetos mais econômicos.
Público a que se destina: projetistas de estruturas metálicas

Steel-Framed Open-Deck Parking Structures
Responsável pela elaboração: AISC
Esse documento faz parte da série “Steel Design Guide”, tendo recebido o
número 18 dessa série.
Data de publicação: 2004
Tipo de documento: diretrizes
Etapa do processo de produção: projeto
Estrutura e foco (principais itens abordados):
Em sua introdução apresenta uma visão geral dos tipos de estruturas possíveis
para os edifícios garagem, avalia componentes e faz considerações sobre normas
correspondentes. Nos capítulos seguintes apresenta em detalhes os tipos de lajes e
os sistemas estruturais, os cuidados com proteção contra a corrosão e fogo, e
detalhes sobre escadas, elevadores e fachadas.
Objetivo:
Ser o mais completo referencial em projeto desse tipo de edificação.
Público a que se destina: projetistas de estruturas metálicas
Esse é um bom exemplo de código de prática, que aborda todos os detalhes
relativos ao projeto estrutural de um edifício garagem.
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Designing with Steel Form Deck
Responsável pela elaboração: Steel Deck Institute (SDI)
Data de publicação: 2003
Tipo de documento: diretrizes
Etapa do processo de produção: projeto
Estrutura e foco (principais itens abordados):
Apresenta os tipos usuais de formas em aço incorporadas para lajes (steel
deck) e discute, de forma prática, os detalhes de projeto.
Objetivo:
Discutir o uso comum do steel deck e alguns parâmetros que influenciam o
projeto dessas estruturas.
Público a que se destina: projetistas de estruturas.
Esse é um exemplo bem específico que ratifica a disponibilidade de
documentos técnicos, e que trata de um tipo de laje muito usado em edifícios
garagem nos EUA.

Steel Framing Guide
Responsável pela elaboração: Steel Framing Alliance
Data de publicação: 2007
Tipo de documento: diretrizes
Etapa do processo de produção: projeto
Estrutura e foco (principais itens abordados):
Esse guia responde às questões mais comuns sobre estruturas com perfis
formados a frio e descreve os fundamentos principais do sistema steel framing. Faz
comparações com sistema construtivo em madeira (wood framing) e indica outras
fontes para a obtenção de mais informações.
Objetivo:
Auxiliar os projetistas desse tipo de estrutura em suas dúvidas mais comuns.
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Público a que se destina: estudantes de engenharia e projetistas de estruturas
metálicas.
Serviu de base para o desenvolvimento de alguns dos documentos, hoje
disponíveis no Brasil, sobre esse sistema construtivo.

Steel Construction Manual
Responsável pela elaboração: AISC
Data de publicação:
Esse manual está em sua 13ª edição – Dez/2005, sendo que sua primeira
edição foi em 1927.
Tipo de documento: diretrizes e procedimentos
Etapa do processo de produção: projeto e execução
Estrutura e foco (principais itens abordados):
É um dos documentos mais completos que existe no tocante à construção em
aço no mundo. Engloba nessa edição, a “Specification for Structural Steel Buildings”,
a “Specification for Structural Joints” e o “Code of Standard Practice for Steel
Buildings and Bridges”.
Em sua primeira parte apresenta: dimensões e propriedades de todos os
produtos, isoladamente; as considerações gerais de projeto; e informações
detalhadas sobre o projeto completo de todos os elementos e conjuntos constituintes
da estrutura da edificação, inclusive parafusos, soldas e conexões.
Na segunda parte traz as práticas consensadas de projeto de edifícios
estruturados em aço (Specification for Structural Steel Buildings), que foi fruto do
trabalho de um grupo de profissionais, tanto do meio acadêmico quanto de
empresas e entidades normativas, fornecendo pela primeira vez um tratamento
integrado do ASD (Allowable Stress Design) e do LRFD (Load and Resistance
Factor Design).
Apresenta ainda detalhes de ligações (Specification for Structural Joints) e o
código de práticas para fabricação e montagem de edifícios e pontes (Code of
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Standard Practice for Steel Buildings and Bridges) que é mais detalhado em item
próprio.
Objetivo:
Ser uma completa referência para o projeto e a execução de estruturas
metálicas.
Público a que se destina: projetistas de estruturas metálicas e fabricantes de
estruturas metálicas.

Vem sendo usado como referência para a construção estruturada em aço em
diversos países, inclusive no Brasil. No México foi desenvolvido o “Manual de
Construcción en Acero” pelo IMCA – Instituto Mexicano de la Construcción en Acero,
tendo como base esse manual do AISC.

Code of Standard Practice for Steel Buildings and Bridges
Responsável pela elaboração: AISC
Data de publicação: Mar/2005
Tipo de documento: diretrizes
Etapa do processo de produção: projeto, execução e entrega do produto
Estrutura e foco (principais itens abordados):
Traz uma abordagem completa do processo de construção em aço. Inicia
definindo aço estrutural e outros itens metálicos. Informa as necessidades do projeto
e seu detalhamento, inclusive desenhos de fabricação e montagem. Aborda também
todos os detalhes do processo de fabricação e montagem, e os processos para a
garantia de qualidade. Menciona por último os cuidados com contratos e ainda
trabalha especifica e resumidamente as estruturas de aço expostas ao ambiente.
Objetivo:
Estabelecer as principais recomendações para fornecedores e contratantes de
estruturas metálicas.
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Público a que se destina: projetistas, construtoras, montadores e fabricantes de
estruturas metálicas
Esse documento é de especial interesse, pois se trata de um código de
práticas específico para edifícios e pontes estruturados em aço que teve sua
primeira edição em 1924, e cuja edição atual serviu de base para o documento que
a ABCEM e ABECE traduziram e adaptaram às condições do mercado brasileiro da
construção.

Low and Medium Rise Steel Buildings
Responsável pela elaboração: AISC
Esse documento faz parte da série “Steel Design Guide”, tendo recebido o
número 5 dessa série.
Data de publicação: 2003
Tipo de documento: diretrizes
Etapa do processo de produção: projeto
Estrutura e foco (principais itens abordados):
Aborda recomendações para projetos de edifícios de pequeno porte
estruturados em aço.
Objetivo:
Tem o propósito de servir como referência suplementar ao Manual de
Construção em Aço do AISC.
Público a que se destina: projetistas de estruturas metálicas

Por último vale ainda mencionar outro manual: Constructability of Structural
Steel Buildings.

Constructability of Structural Steel Buildings
Responsável pela elaboração: AISC
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Esse documento faz parte da série “Steel Design Guide”, tendo recebido o
número 23 dessa série.
Data de publicação: 2008
Tipo de documento: diretrizes
Etapa do processo de produção: projeto e execução
Estrutura e foco (principais itens abordados):
Esse guia de projeto não constitui um padrão ou referencial tecnológico. Faz
parte da série de publicações relacionadas às estruturas de aço, e foca
fundamentalmente a produtividade e a inovação em cada uma das fases do
processo de construção.
Objetivo:
Trazer as noções de construtibilidade ao público envolvido no segmento da
construção em aço.
Público a que se destina: projetistas e fabricantes de estruturas metálicas.

4.3

Códigos de práticas na Inglaterra

A Inglaterra é hoje o país que proporcionalmente mais constrói edificações
estruturadas em aço, atingido índice da ordem de 70% do mercado de acordo com o
British Constructional Steel Association (BCSA) em seu relatório “A century of steel
construction 1906 - 2006”.
A figura 2 dá uma idéia do crescimento da participação de mercado da
construção em aço na Inglaterra entre 1980 e 2008. Representa a participação de
edifícios de múltiplos andares não residenciais, tendo por base a área construída. A
pesquisa foi realizada por instituição independente (Construction Markets).
Tomando em conta o Brasil, onde esse índice fica no entorno dos 12% de
acordo com o CBCA, e comparando com a Inglaterra, vê-se o potencial que a
construção estruturada em aço tem para crescer no país.
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Figura 2: Crescimento percentual da participação da construção em aço na
Inglaterra.
Fonte: British Constructional Steel Association (2006)

Pelo menos duas instituições merecem destaque nesse segmento da
construção na Inglaterra: BCSA – British Constructional Steelwork Association e SCI
– Steel Construction Institute. Essas entidades podem ser comparadas a duas
semelhantes no Brasil, sobre as quais se falou no capítulo 3, a ABCEM e o CBCA.
A BCSA é a organização nacional da indústria da construção em aço daquele
país. Seus membros são companhias de projetos, fabricação e montagem de
estruturas de aço. Os principais objetivos são a promoção do uso do aço como
estrutura, a assistência aos especificadores e clientes, a divulgação da capacidade e
qualidade da indústria, e a formação técnica dos profissionais envolvidos.
Tem foco também no ambiente comercial, buscando influenciar e apoiar a
cadeia produtiva na busca de lucratividade.
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O SCI é uma organização independente de associados com o objetivo de
desenvolver e promover o uso do aço nas construções. Seu quadro de associados
envolve projetistas, contratantes, fornecedores, fabricantes, acadêmicos e governo,
tanto da Inglaterra como de outros países.
Tem caráter essencialmente técnico, desenvolvendo pesquisas, serviços de
consultoria, publicações e cursos técnicos.

Os documentos que se menciona a seguir tiveram sua elaboração promovida
por essas instituições.

National Structural Steelwork Specification for Building Construction
Responsável pela elaboração: BCSA/SCI
Data de publicação: Jan 2007
Tipo de documento: diretrizes
Etapa do processo de produção: projeto, execução e entrega do produto
Estrutura e foco (principais itens abordados):
Esse documento é promovido em conjunto pelo BCSA e pelo SCI, e teve sua
primeira edição em 1989. Descreve as informações que devem ser incluídas no
projeto estrutural, e também cobre materiais, preparação de desenhos, processo de
fabricação e montagem, e requisitos de proteção por pintura. É tipicamente um
código de boas práticas e bastante similar em sua estrutura e abordagem ao “Code
of Standard Practice for Steel Buildings and Bridges” do norte-americano AISC.
Objetivo:
Estabelecer as principais recomendações para fornecedores e contratantes de
estruturas metálicas.
Público a que se destina: projetistas, construtoras, montadores e fabricantes de
estruturas metálicas.
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Code of Practice for Erection of Multi-Storey Buildings
Responsável pela elaboração: BCSA
Data de publicação: 2006
Tipo de documento: diretrizes
Etapa do processo de produção: execução
Estrutura e foco (principais itens abordados):
Guia para clientes, contratantes e projetistas com as melhores práticas de
montagem de edifícios de andares múltiplos de aço.
Contém aconselhamentos em preparação e segurança de canteiros,
movimentação e estoque de materiais, estabilidade estrutural, içamento e
interconexões de componentes.
Objetivo:
Servir de referência padrão para as práticas de montagem de edifícios de
andares múltiplos de aço.
Público a que se destina: contratantes, projetistas e montadores de estruturas
metálicas.

Code of Practice for Metal Decking and Stud Welding
Responsável pela elaboração: BCSA
Data de publicação: 2004
Tipo de documento: diretrizes
Etapa do processo de produção: projeto e execução
Estrutura e foco (principais itens abordados):
Apresenta os tipos usuais de steel deck e discute, de forma prática, os detalhes
de projeto e execução. As questões de segurança, em todas as etapas, são
enfatizadas.
Objetivo:
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Discutir o uso comum das formas em aço para lajes (steel deck) e alguns
parâmetros que influenciam o projeto e execução dessas estruturas.
Público a que se destina: contratantes e projetistas de estruturas

Introduction to Steelwork Design to BS 5950-1:2000
Responsável pela elaboração: SCI
Data de publicação: 2003
Tipo de documento: diretrizes
Etapa do processo de produção: projeto
Estrutura e foco (principais itens abordados):
Traz informações que esclarecem e facilitam o uso dessa norma de projeto
estrutural em aço, abordando todos os itens nela contidos, com comentários e
interpretações.
Objetivo:
Ser um guia de uso para a norma BS 5950-1:2000 (norma britânica de projetos
para edifícios).
Público a que se destina: projetistas de estruturas metálicas.

Design of Multi-Storey Braced Frames
Responsável pela elaboração: SCI
Data de publicação: 2004
Tipo de documento: diretrizes
Etapa do processo de produção: projeto
Estrutura e foco (principais itens abordados):
Esta publicação aborda o projeto de edifícios de múltiplos andares estruturados
em aço e dá orientações sobre o dimensionamento estrutural.
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Traz recomendações sobre fundações e sobre a integração dos diversos
serviços, e dá conselhos bem detalhados sobre o controle de estabilidade.
Informa ainda sobre detalhes de pisos e de proteção contra incêndio.
Objetivo:
Atualizar os profissionais do segmento com informações de projeto tendo em
conta a revisão da norma BS 5950.
Público a que se destina: projetistas de estruturas metálicas

The Design of Steel Footbridges
Responsável pela elaboração: SCI/Corus
Data de publicação: 2005
Tipo de documento: diretrizes e procedimentos
Etapa do processo de produção: projeto e execução
Estrutura e foco (principais itens abordados):
Traz

informações

conceituais,

principais

aspectos

construtivos

e

de

detalhamento de passarelas de aço, sempre referenciando as normas pertinentes.
Objetivo:
Apresentar os principais passos para o projeto e construção de passarelas
estruturadas em aço.
Público a que se destina: arquitetos, projetistas e montadores de estruturas
metálicas

Steel Buildings
Responsável pela elaboração: BCSA
Data de publicação: Nov 2003
Tipo de documento: diretrizes e procedimentos
Etapa do processo de produção: projeto e execução
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Estrutura e foco (principais itens abordados):
Trata de forma completa todos os assuntos relativos à construção em aço:
projeto, especificação do aço, soldagem e parafusos, fabricação das estruturas,
proteção contra corrosão, resistência ao fogo, montagem, gerenciamento da
qualidade, contratos, saúde e segurança, sustentabilidade e envelope. Traz ainda
um histórico sobre a fabricação do aço e sua utilização em estruturas ao longo do
tempo.
Objetivo:
Ser uma referência completa para o projeto e a execução de estruturas
metálicas na Inglaterra.
Público a que se destina: projetistas, fabricantes e montadores de estruturas
metálicas.
Esse manual de boas práticas é também bastante similar ao manual norteamericano “Steel Construction Manual”, do AISC (EUA).

Best Practice for the Specification and Installation of Metal Cladding and
Secondary Steelwork
Responsável pela elaboração: SCI
Data de publicação: 2006
Tipo de documento: especificações e diretrizes
Etapa do processo de produção: projeto e execução
Estrutura e foco (principais itens abordados):
Traz informações sobre especificações e instalação dos sistemas comuns de
coberturas e fachadas metálicas. Aborda também as estruturas secundárias que
suportam esses fechamentos, tratando sua especificação e instalação de modo a se
obter um conjunto seguro, funcional e eficiente.
Objetivo:
Apresentar um guia com as melhores práticas de todos os aspectos relevantes
do projeto e instalação de fechamentos (coberturas e fachadas).
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Público a que se destina: arquitetos e projetistas de estruturas metálicas

4.4

Avaliação de aderência a código de práticas

Os documentos analisados anteriormente são apresentados na tabela 2, onde
se procura mostrar a aderência de cada um deles ao conceito de código de práticas
indicado no item 1.2. Como no capítulo anterior, são avaliados cinco itens:
responsável pela elaboração; tipo de documento; etapa do processo de construção;
se houve consenso em sua elaboração ou se foi iniciativa isolada de empresa ou
entidade; e se trata de tecnologia convencional ou inovadora.

Tabela 2: Aderência ao Conceito de Código de Práticas - Documentos USA e Inglaterra
Fonte: Elaborado pelo autor (2010)
Título do Documento

Elaboração

Consenso
entre
Agentes?

Tipo de
Documento

Etapa do
Processo de
Construção

Tecnologia
Convencional?

Designing with Structural Steel – A
Guide for Architects

AISC

sim

procedimentos

projeto

sim

Structural Steel Designer’s Handbook

McGraw-Hill

não

diretrizes e
procedimentos

projeto

sim

Steel-Framed Open-Deck Parking
Structures

AISC

sim

diretrizes

projeto

sim

Designing with Steel Form Deck

SDI

não

diretrizes

projeto

sim

Steel Framing Guide

SFA

não

diretrizes

projeto

sim

Steel Construction Manual

AISC

sim

Code of Standard Practice for Steel
Buildings and Bridges

AISC

sim

Low and Medium Rise Steel Buildings

AISC

sim

diretrizes

projeto

sim

AISC

sim

diretrizes

projeto e execução

sim

BCSA / SCI

sim

diretrizes

projeto, execução e
entrega

sim

BCSA

sim

diretrizes

execução

sim

BCSA

sim

diretrizes

projeto e execução

sim

SCI

sim

diretrizes

projeto

sim

Design of Multi-Storey Braced Frames

SCI

sim

diretrizes

projeto

sim

The Design of Steel Footbridges

SCI/Corus

sim

Steel Buildings

BCSA

sim

Best Practice for the Specification and
Installation of Metal Cladding and
Secondary Steelwork

SCI

sim

Constructability of Structural Steel
Buildings
National Structural Steelwork
Specification for Building Construction
Code of Practice for Erection of MultiStorey Buildings
Code of Practice for Metal Decking and
Stud Welding
Introduction to Steelwork Design to BS
5950-1:2000

diretrizes e
projeto e execução
procedimentos
projeto, execução e
diretrizes
entrega

diretrizes e
projeto e execução
procedimentos
diretrizes e
projeto e execução
procedimentos
especificações e
projeto e execução
diretrizes

sim
sim

sim
sim
sim
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Excetuando-se os documentos “Structural Steel Designer’s Handbook”,
“Designing with Steel Form Deck” e “Steel Framing Guide”, que não foram
desenvolvidos em consenso com a cadeia produtiva, todos os demais atendem aos
preceitos definidos para os códigos de práticas, ressaltando-se que a construção em
aço é uma tecnologia consagrada tanto nos EUA como na Inglaterra.
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5

AVALIAÇÃO DE ADERÊNCIA DOS CÓDIGOS DE PRÁTICAS
Neste capítulo é feita uma comparação entre os documentos analisados até

então, com comentários sobre as principais diferenças. Comenta-se também sobre a
carência de documentos, que na verdade trata-se de não aderência de tais
documentos ao modelo de código de práticas, e se propõe uma estrutura para esses
códigos de práticas, indicando ainda os subsistemas que devem ser trabalhados.

5.1

Comparação entre documentos: Brasil, EUA e Inglaterra

Na tabela 1 do item 3.7 vê-se claramente a pouca aderência dos documentos
nacionais relativos à construção em aço com um código de práticas. Ao contrário,
quando se analisa documentos dos EUA e da Inglaterra, quase todos desenvolvidos
em consenso entre os agentes da cadeia construtiva (ver tabela 2), e considerandose ainda que a construção em aço nesses países é tida como convencional, pode-se
verificar sua aderência ao conceito de códigos de boas práticas para a construção.
Isso faz sentido quando se verifica que tais construções são normalmente realizadas
nesses países desde o final do século XIX, como indicado em Sales (1995).
A comparação entre documentos relativos a edifícios estruturados em aço
existentes no Brasil com documentos dos EUA e da Inglaterra teve como principal
objetivo entender a carência nesse segmento no país. Tal carência passa pela
diversidade e também pela qualidade dos documentos.
Nos países estrangeiros citados tal documentação é completa e vem sendo
mantida há mais de meio século, o que garante sua maturidade e evolução técnica.
No Brasil não existem documentos que contemplem todas as etapas do
processo de produção da construção de um edifício, de seu planejamento até seu
uso e ocupação, passando por projeto e execução. Sem dúvida é importante que
seja elaborado um documento completo nos moldes do americano Steel
Construction Manual (AISC) ou do inglês Steel Buildings (BCSA).
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5.2

Carência de documentos sobre a construção estruturada em aço no Brasil

Um balanço do que foi apresentado no item 3, de certa forma, traz um quadro
alvissareiro. Foram avaliados vinte e oito documentos técnicos, sendo que cinco
deles se encaixam no conceito de códigos de práticas, e outros dezessete se
aproximam naquilo que concerne ao seu conteúdo, faltando apenas discussão e
consenso junto à cadeia da construção. Em alguns casos, se poderia buscar o
consenso em nível nacional quando da revisão desses documentos, o que
dependeria de uma estratégia ainda não definida.
Como todos os documentos foram desenvolvidos de forma reativa a demandas
específicas, o conjunto não abrange todos os elementos e sistemas construtivos
para as diversas etapas do processo de produção da edificação.

5.2.1 Análise tendo por base documentos existentes
A seguir listam-se os documentos nacionais avaliados e que poderiam ser
trabalhados a curto ou médio prazo para se tornarem códigos de práticas de alguma
etapa do processo construtivo.
•

Etapa de Planejamento: Princípios de Arquitetura em Aço associado
com Viabilidade Econômica.

•

Etapa de Projeto: Telhas de Aço, Edifícios de Pequeno Porte
Estruturados em Aço, Interfaces Aço-Concreto, Dimensionamento de
Perfis Formados a Frio, Recomendações para Elaboração de Projetos
Estruturais de Edifícios de Aço e Ligações para Estruturas de Aço.

•

Etapas de Projeto e Execução: Ligações em Estruturas Metálicas,
Alvenarias, Transporte e Montagem, Treliças Tipo Steel Joist, Projeto e
Durabilidade, Envelope, Interfaces entre Perfis Laminados e Sistemas
Complementares.

•

Etapas de Projeto, Execução e Entrega: Práticas Recomendadas para
Execução de Estruturas de Aço de Edifícios e Pontes, Edificações
Habitacionais Convencionais Estruturadas em Aço, e Paredes Drywall.
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É importante observar que os três documentos da CEF têm, em sua estrutura e
conteúdo, uma grande semelhança com códigos de práticas, trabalhando
basicamente as especificações do produto.
Vê-se claramente a pouca representatividade de documentos para a etapa de
planejamento, etapa fundamental no processo decisório do sistema construtivo de
qualquer edificação.

5.2.2 Análise independente dos documentos existentes
Como pode ser visto, a questão da carência de documentos sobre a
construção em aço no Brasil é relativa. Existem vários documentos, porém tais
documentos não foram, e continuam não sendo, elaborados em consenso. E
também não seguem uma lógica de desenvolvimento que melhor atenda aos
interesses do país. Vão sendo elaborados mais em função dos interesses de
empresas e entidades específicas do que em razão da demanda dos diversos
segmentos.
A seguir, baseado no que foi observado nos EUA e Inglaterra, são listadas
sugestões de temas importantes que precisariam ser desenvolvidos no Brasil para
as etapas de planejamento, projeto e execução de edificações estruturadas em aço.
Etapa de Planejamento:
Essa etapa, considerando que o Brasil não tem cultura de construção em aço
para edifícios comerciais bem estabelecida, deveria ser melhor trabalhada pelos
agentes da cadeia produtiva. A falta de planejamento inicial do uso do aço como
material estrutural leva a problemas que seriam facilmente solucionados no processo
de projeto. Outros documentos tratando o aspecto de concepção deveriam ser
desenvolvidos para essa etapa.
Etapa de Projeto:
Manifestações patológicas da edificação seriam evitadas se houvesse o
cuidado, por parte dos projetistas de pensar, e detalhar, cada ligação entre os
elementos estruturais, cada interface entre os diferentes materiais, etc. O
detalhamento adequado do projeto propiciaria menor chance de erros, com maior
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qualidade e maior velocidade na execução, o que representaria lucro aos
investidores do setor.
Diversos documentos já existem para essa etapa, mas nenhum trabalha o
sistema de fundações e apenas um trabalha o sistema de coberturas. Quanto a
revestimentos e fachadas, o primeiro documento está em fase de edição, mas por
iniciativa de entidade (CBCA), sem consenso entre agentes da cadeia. A questão
das interfaces é trabalhada, mas prioriza o ponto de vista do projetista estrutural,
pouco considerando as necessidades da arquitetura. A parte das ligações,
fundamentais em projetos de estruturas metálicas, é pouco desenvolvida, sendo que
um dos documentos trata especificamente de ligações com perfis laminados.
Conclui-se que há muita coisa por desenvolver ainda.
Etapa de Execução:
Da mesma forma que no item anterior, nada existe para o sistema de
fundações. As coberturas também não são contempladas com um documento que
trate de sua execução. Interfaces e ligações carecem de maior desenvolvimento, e,
surpreendentemente, não existe um documento tratando especificamente da
fabricação das estruturas. Aqui, principalmente, deve ser o foco de desenvolvimento
de códigos de práticas para o segmento.
Ratificando o que foi mencionado no item anterior, o desenvolvimento de um
documento nos moldes dos que existem nos EUA (Steel Construction Manual) e
Inglaterra (Steel Buildings) permitiria um grande avanço ao segmento da construção
estruturada em aço no Brasil.

5.3

Estrutura para códigos de práticas de sistemas em aço

Tomando por base o Código de Práticas No1 (IPT/EPUSP 2009) propõe-se a
seguinte estrutura para esses documentos:
A. Introdução
Nesse item seriam trabalhados os conceitos de códigos de práticas, os
detalhes do subsistema em discussão, o objetivo do documento, seu campo de
aplicação, terminologias e limitações de uso.
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B. Etapa de Seleção de Materiais
C. Etapa de Projeto
Aqui seriam abordados os requisitos e critérios de desempenho, e as
exigências e recomendações técnicas de projeto.
D. Etapa de Execução
Seriam detalhadas a fabricação e a montagem das estruturas.
E. Etapa de Controle da Qualidade e Recebimento
F. Etapa de Uso e Manutenção
G. Garantias e Responsabilidades

5.4

Subsistemas que devem ser trabalhados

O aço, em suas diversas formas estruturais, pode ser usado nos principais
subsistemas de uma edificação.
Nas fundações é usado como estaca metálica, podendo tanto ser um perfil
laminado quanto um perfil soldado. Pode compor um subsistema de contenção de
perímetro para possibilitar a construção de subsolos para garagens ou valas e
galerias, ou constituir a estrutura de suporte do próprio edifício.
Na estrutura principal da edificação o aço pode ser utilizado como vigas e
pilares, assim como em contraventamentos e lajes. Aqui vale destacar que poderiam
ser trabalhados códigos de práticas para a fabricação da estrutura, para a sua
montagem, para a execução das ligações e conexões, ou para as interfaces entre a
estrutura em aço e os sistemas de vedação.
Para o subsistema lajes, poderia ser criado um código de práticas para a
utilização do steel deck, como os existentes nos EUA e Inglaterra.
No caso do subsistema coberturas poder-se-ia ampliar o manual de telhas de
aço da ABCEM, melhorando sua parte de projeto e incluindo as partes de execução
e controle. Dessa forma, além das telhas estariam sendo consideradas também as
estruturas de suporte.
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Por último, para o subsistema envelope (fachadas) poder-se-ia criar um código
de práticas bastante similar ao citado anteriormente, onde se indicariam as
possibilidades de materiais em aço para os revestimentos, e as estruturas de apoio,
descrevendo projeto, execução, montagem, uso e manutenção, e garantias e
responsabilidades.
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6

AVALIAÇÕES COM ENTIDADES E EMPRESAS CONSTRUTORAS
Para entender o posicionamento de algumas entidades e empresas

construtoras em relação aos códigos de práticas foram feitas entrevistas seguindo
um roteiro que envolveu a definição desses códigos e algumas perguntas quanto a
sua possível utilização. O modelo de ficha utilizado pode ser visto no apêndice A, e
foi definido tendo por base Bryman (2008) que indica pesquisa qualitativa para esses
casos. O modelo é semi-estruturado, envolvendo questões fechadas e questões
abertas, o que permite que se faça algum tratamento estatístico e, ao mesmo tempo,
se obtenham outras informações relevantes.
A prática adotada foi a pesquisa telefônica, que além da praticidade, menor
custo e tempo envolvidos, permite que os entrevistados se sintam mais confortáveis
durante o processo.
A definição do tamanho da amostra, no caso das entidades, não pode seguir o
que está preconizado por Bryman. Uma boa amostra deveria conter cerca de vinte
representantes, apesar da flexibilidade indicada em seu livro. Identificou-se apenas
quatorze entidades que efetivamente interessam ao trabalho, como listado em
seguida.
As entidades envolvidas foram: ABCEM, ABCIC, ABCP, ABECE, ABRAMAT,
AsBEA, CBCA, CBIC, DRYWALL, IAB, IBTS, SINAENCO, SINAPROCIM e
SINDUSCON. As entrevistas foram realizadas durante os meses de agosto e
setembro de 2010.
Já no caso das construtoras não existe, obviamente, restrição quanto ao número de
empresas. Por questão de simplificação, já que a intenção nesse caso é se ter
apenas uma idéia da posição dos usuários do produto, decidiu-se por uma amostra
envolvendo apenas empresas do estado de São Paulo. Foram entrevistadas vinte e
cinco empresas: Even Construtora e Incorporadora S/A, Trisul S/A, Brookfield São
Paulo Empreendimentos Imobiliários S.A, Bueno Netto Gestão Imobiliários Ltda,
Plano & Plano Construções e Empreendimentos Ltda, Conx Construtora e
Incorporadora Ltda, Exto Engenharia e Construções Ltda, Vivenda Nobre
Incorporadora Ltda, Vivere Incorporações Imobiliaria S/C Ltda, Construtora Paulo
Mauro Ltda, ISO Engenharia Construções e Incorporações Ltda, Chemin Construtora
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S/A, InCons SA - Incorporadora e Construtora, Porte Construtora Ltda, Adolpho
Lindenberg Construtora Ltda, Carbone Construções e Empreendimentos Ltda,
Casado's Empreendimentos Imobiliários Ltda, Caucaso Construtora Ltda, Cia
Pública Municipal Pro-Habitação, Construtora Veiga Junior Ltda, São José
Construtora Comercial Ltda, ACH Engenharia e Construtora Ltda, ML do Brasil,
Zogbi Engenharia e Construções Ltda e Zaori Engenharia e Construção Ltda.
As entrevistas foram realizadas durante o mês de agosto de 2010.

6.1

Avaliação com entidades

Das quatorze entidades com que foi mantido contato de alguma forma, onze
responderam a avaliação, o que corresponde a setenta e oito por cento. Considerase um bom retorno, principalmente ao levar em conta que as entidades ligadas à
área de arquitetura, que não atenderam a pesquisa, foram contatadas apenas via
site da Internet. Ter-se-ia, ao desconsiderar essas entidades, uma taxa de retorno
superior a noventa por cento.
Todas as entidades conhecem o conceito de códigos de práticas e noventa e
um por cento delas concorda com sua importância para o desenvolvimento da
construção, quer seja ela convencional ou não.
Uma informação bastante relevante para o contexto desse trabalho é o retorno
quanto ao interesse em se desenvolver código de práticas para as estruturas de aço.
Noventa e um por cento das entidades considera importante e viável tal
desenvolvimento.
Uma das questões da avaliação abordava os principais obstáculos para o
desenvolvimento e aplicação dos códigos de práticas. Foram dadas quatro opções e
foi solicitado que se marcasse uma ou duas dessas opções. As quatro opções
foram: ter que ser referência nacional; não ser normativo; ter que ser produto de
consenso entre os agentes da cadeia produtiva; e abordar sistema construtivo
consagrado. A principal dificuldade, indicada por sessenta e quatro por cento das
entidades, foi quanto à necessidade de consenso.
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Percebe-se que muito há para se caminhar no relacionamento e integração
entre as entidades, o meio acadêmico e as empresas. Essa é sem dúvida uma
questão primordial, como indicado no capítulo 7.
Como citado no início desse capítulo, foram utilizadas algumas questões
abertas durante a avaliação com as entidades. Isso permitiu receber alguns
comentários e sugestões relevantes que são transcritos em seguida.
Destaques:
ABCEM: “A construção civil tem passado por um processo importante de foco
na qualidade e a industrialização nesse segmento já é uma realidade. Nesse
sentido, os resultados passam a depender da eficiência de sistemas, melhoria de
processos e disseminação de melhores práticas, entre outros fatores. O Código de
Práticas tem exatamente essa finalidade, estabelecendo, através do consenso entre
os agentes da cadeia produtiva, procedimentos e regras básicas tanto para a
melhoria da qualidade, como para a eficácia do processo construtivo. E isso acaba
se desdobrando para outros setores ligados diretamente à construção civil, gerando
um processo evolutivo natural.”
SINAPROCIM: “O crescimento da construção civil nos últimos dois anos prevê
uma deficiência nos processos de qualidade e desempenho das edificações. Sendo
assim, os códigos de práticas serão de extrema importância para manter e aumentar
o nível tecnológico das construções, além de capacitar a mão de obra, uma vez que
se trata de um fator imprescindível para o sucesso do sistema.”
ABCIC: “Tudo o que não é uma exigência, quer seja legal ou através de um
programa de certificação monitorado, apresenta a tendência de demorar mais em
sua implantação, independentemente de requerer mudanças conceituais e culturais
que demandam tempo para sensibilizar os envolvidos.”
ABRAMAT: “O trabalho para documentar as práticas de construção das
diferentes partes que compõem as edificações será enorme, no Brasil, pois há
diferenças regionais das práticas mais adotadas, diferenças de terminologia, pouca
documentação disponível, e outras dificuldades. Para que se viabilize, será
necessário um esforço enorme do setor, com compartilhamento de informações
entre as construtoras, que têm descrições dos serviços em seus procedimentos
internos; forte participação dos fabricantes, que conhecem a aplicação dos seus
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produtos e a boa técnica para isso; alinhada com as normas vigentes, e a
participação do meio acadêmico, para auxiliar na pesquisa e organização formal do
processo.”
CBIC (sobre a viabilidade de códigos de práticas para estruturas em aço): “No
atual momento de aquecimento e grande demanda do setor da construção, códigos
de práticas que fomentem a qualidade, sustentabilidade e produtividade serão
instrumentos técnicos facilitadores para uma maior industrialização.”
Sugestões:
ABCEM: “Em função das dificuldades para a implantação dos códigos de
práticas, a recomendação seria no sentido de se abrir várias frentes, com foco
bastante específico, num processo de pequenas conquistas que juntas formarão um
todo. À medida que avance o conceito e com os resultados, que certamente virão,
tornar-se-á cada vez mais fácil a continuidade e a disseminação desses
documentos.”
ABCIC: “As pessoas envolvidas na elaboração de códigos de práticas precisam
necessariamente ser experts no tema que estiver sendo desenvolvido. Não
necessariamente acadêmicos, mas profundos conhecedores do assunto. Inclusive é
importante que haja os dois pontos de vista (academia e empresa), porém com
equilíbrio, lembrando que a linguagem de um código de práticas, especialmente
quando se destina a produção, precisa ser objetiva e de fácil compreensão, pois se
pretende um uso efetivo do material.”
ABRAMAT: “Sugere-se que o desenvolvimento dos códigos de práticas para a
construção no Brasil siga as prioridades alinhadas à iniciativa, já em andamento, de
formalização dos perfis profissionais de diversas ocupações da construção civil, no
âmbito do ABNT/CB-90, visando à certificação dos mesmos, uma vez que a
documentação das práticas comporá os conteúdos de treinamento dos profissionais
do setor.”

As respostas de todas as entidades estão inseridas como apêndices, e o
balanço das respostas às perguntas fechadas está contido na tabela 3.
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Tabela 3 - Balanço das respostas às perguntas fechadas com entidades
Fonte: Elaborado pelo autor (2010)
ABCEM ABCIC ABCP ABECE ABRAMAT CBCA CBIC IBTS SINAENCO SINAPROCIM DRYWALL Balanço (%)
Já conhecia o
conceito?

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

100

Considera
importante?

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Não

Sim

Sim

91

Considera viável
para o aço?

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

Não

Sim

Sim

91

X

X

36

Obstáculos:
Referência
Nacional

X

Não normativo
Consenso na
cadeia
Sistemas
consagrados

6.2

X
X

X

X

X

X

X

X

X
X

36
X

X

X

64
9

Avaliação com construtoras

Da mesma forma que ocorreu com as entidades, o interesse pelo assunto foi
bem positivo. De trinta e cinco empresas que foram contatadas, vinte e cinco
responderam, e três se comprometeram, mas não houve tempo hábil. Pode-se
considerar então um índice de retorno de oitenta por cento.
Preferiu-se nesse item uma abordagem estatística, já que o tamanho da
amostra é significativo para isso.
Inicialmente vale destacar o perfil das empresas. A estratificação foi feita tendo
por base o faturamento, como indicado na figura 3.

Acima de R$ 10 milhões

16%

De R$ 2.133.222,01 até
R$ 10 milhões

16%
12%

24%
16%
16%

De R$ 1.200.000,01 a R$
2.133.222,00
De R$ 433.755,13 a R$
1.200.000,00
De R$ 120.000,01 a R$
433.755,13
Até R$ 120.000,00

Figura 3 – Distribuição das empresas respondentes por faturamento.
Fonte: Elaborado pelo autor (2010)
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Diferente do que ocorre com as entidades, o nível de conhecimento quanto aos
códigos de práticas é bem baixo junto às construtoras. Apenas onze das vinte e
cinco empresas que responderam já conheciam o tema, o que corresponde a
quarenta e quatro por cento.
Apesar disso, noventa e dois por cento dessas empresas consideram ser
importante a elaboração dos códigos de práticas para desenvolvimento da
construção civil no país, como indicado na tabela 4.

Tabela 4 – Importância dos códigos de práticas segundo as construtoras
Fonte: Elaborado pelo autor (2010)
Importantância para o Desenvolvimento da Construção Civil no Brasil

Sim

23

92%

Motivo

Não

2

8%

Motivo

Total

25

100%

Padronização do sistema construtivo

17

68%

Disseminação de conhecimento

1

4%

Incentivo ao Cumprimento de Normas
Melhoria dos métodos de construção
Não soube especificar

1
3
1

4%
12%
4%

Excesso de Burocracia
Perda de identidade

1
1

4%
4%

25

100%

Total

Quando se observa as razões mencionadas para a elaboração de códigos de
práticas, lembrando que não houve indução já que se tratava de pergunta aberta, é
bastante interessante notar a importância dada à questão da padronização, que
atingiu um índice de sessenta e oito por cento.
A seguir, na tabela 5, é mostrado o entendimento das construtoras avaliadas
quanto à viabilidade de se desenvolver códigos de práticas para estruturas em aço.
A imensa maioria é favorável (noventa e seis por cento), valendo destacar que mais
da metade cita o motivo divulgação do sistema/melhoria do conhecimento.

98

Tabela 5 – Viabilidade dos códigos de práticas para estruturas em aço
Fonte: Elaborado pelo autor (2010)
Desenvolvimento de um Código de Práticas para Estrutura Metálica de Edifícios de Múltiplos Andares

Sim

24

96%

Divulgação do sistema

8

32%

Padronização

6

24%

5
1
1

20%
4%
4%

1
2

4%
8%

Melhoria do conhecimento
Motivo Novas medidas de segurança
Maior especialização da mão de obra
Necessidade
Não soube especificar

Não

0

0%

Não soube responder

1

4%

Total

25

100%

-

-

-

Motivo Não utiliza o sistema

1

4%

25

100%

Total

Quanto aos obstáculos para o desenvolvimento de códigos de práticas, o
destaque foi dado ao fato deles não serem normativos. Mais da metade das
respostas indicaram essa opção como pode ser visto na tabela 6. Aqui vale ressaltar
que entre as entidades esse percentual também foi alto, atingindo trinta e seis por
cento, e que foi razão de destaque nos comentários da ABCIC.

Tabela 6 – Obstáculos para o desenvolvimento de códigos de práticas
Fonte: Elaborado pelo autor (2010)

Obstáculos para o desenvolvimento e aplicação dos Códigos de Práticas
Ter que ser referência nacional

6

21%

Não ser normativo
Abordar apenas sistema construtivo consagrado

15
3
5

52%
10%
17%

Total

29

100%

Ser produto de consenso entre os principais agentes na cadeia produtiva

Outro item que merece destaque diz respeito às indicações das construtoras
para os possíveis novos códigos de práticas. Aqui também foi feita uma pergunta
aberta e as respostas foram bem diversas. Pode-se acreditar que a relativa
concentração para as estruturas metálicas esteja relacionada com o foco da
avaliação. A tabela 7 mostra o resultado dessa parte da avaliação.
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Tabela 7 – Indicação de possíveis novos códigos de práticas
Fonte: Elaborado pelo autor (2010)
Sistemas que deveriam ser trabalhados como Código de Práticas além de Alvenaria de Vedação em Blocos Cerâmicos
Todos os sistemas construtivos

6

17%

Estrutura Metálica
Concreto armado convencional
Acabamento

5
3
2

14%
9%
6%

Estrutura
Estrutura Madeira

2
2

6%
6%

Alvenaria estrutural

2

6%

Nenhum outro sistema

2

6%

Não soube informar

2

6%

Parede de Concreto
Revestimento
Fundação
Dry Wall
Pré- moldado
Hidráulica
Elétrica
Vedação placa cimentícia
Total

2
1
1
1
1
1
1
1
35

6%
3%
3%
3%
3%
3%
3%
3%
100%

Por último, em outra questão aberta, foi solicitado aos respondentes que
fizessem sugestões para o melhor desenvolvimento da questão dos códigos de
práticas no Brasil. As repostas foram agrupadas em oito itens, como pode ser visto
na tabela 8. Pode-se observar que menos da metade respondeu a esse item, muito
provavelmente apenas aquelas empresas que já conheciam o conceito. Dentre
essas o destaque fica por conta da necessidade de uma boa divulgação, da
elaboração de documentos que permitam uma fácil leitura, e da consideração de um
custo versus benefício que motive sua utilização.

Tabela 8 – Sugestões para o desenvolvimento de códigos de práticas
Fonte: Elaborado pelo autor (2010)
Sugestões para o desenvolvimento dos Códigos de Prática no Brasil
Nada a declarar

13

41%

Boa divulgação
Consideração custo benefício
Fácil leitura e utilização

5
5
4

16%
16%
13%

Atender aos parâmetros do mercado da construção
Romper barreiras culturais

2
1

6%
3%

Compatibilidade com normas técnicas

1

3%

Evitar burocratização

1

3%

Total

32

100%

100

7

ESTRATÉGIA PARA ELABORAÇÃO E DISSEMINAÇÃO DE CÓDIGOS DE
PRÁTICAS
Neste capítulo são apresentadas as propostas para o desenvolvimento e

disseminação de códigos de práticas no Brasil.

7.1

Estratégia para elaboração de códigos de práticas

Esse item traz comentários sobre o cenário de normalização no país e
apresenta as propostas para a elaboração dos códigos de práticas.
7.1.1 Contexto no Brasil
Em entrevista concedida ao Guia da Construção da PINI, edição de Fevereiro
de 2010, Carlos A. M. Borges, coordenador do Comitê Brasileiro da Construção Civil
(CB-02) da ABNT, afirmou que cerca de oitenta e cinco por cento das normas da
construção civil têm mais de oito anos, sendo que quarenta e nove por cento já
contam com mais de dez anos de existência. Além disso, algumas normas são
conflitantes entre si e outras apresentam impossibilidades de serem cumpridas.
Por um lado não é um cenário animador, já que normas são necessárias a
qualquer trabalho e não devem ficar mais de cinco anos sem revisão, mas por outro
lado motiva a trabalhar com os códigos de práticas, em princípio, de elaboração
mais simples.
Ao considerar que um dos objetivos dos códigos é servir de base para a
criação de novas normas, e também ajudar na implementação de outras, traduzindo
as mesmas para uma linguagem mais acessível, fica claro que tais documentos
poderão ter um papel importante no auxílio ao processo de normatização do país.
Mesmo tendo em conta o caráter nômade da indústria da construção e a
especificidade de seus produtos, como bem avaliado no passado por Farah (1992) e
Picchi (1993), os códigos de práticas continuam sendo um passo importante nesse
processo de organização do setor. Com a atual disseminação de programas da
qualidade, e a modernização das construtoras, cada vez mais trabalhando como
montadoras, pode-se afirmar que existe um cenário muito promissor para a
elaboração e disseminação de códigos de práticas.
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Como foi apresentado no item 5.2.1, já existem alguns documentos no Brasil
voltados ao uso do aço na construção que podem ser ajustados com relativa
facilidade ao conceito de código de práticas, um deles inclusive que trata de edifícios
estruturados em aço, apesar de abordar apenas a fase de projeto. Trabalhar na
adequação de tais documentos parece ser um ponto importante e que poderá trazer
resultados em curto prazo.
A liderança desse processo pode caber às empresas interessadas, ao meio
acadêmico ou às instituições setoriais, mas, como é indicado a seguir, a melhor
maneira será que tal iniciativa seja coordenada por um único órgão ou sistema.
Em seguida, de acordo com as indicações do item 5.2.2, pode-se identificar
documentos faltantes de caráter prioritário. Esse é um ponto que deve ser abordado
com muita atenção para que não seja criado um grande número de documentos
dissociados da real demanda do mercado, pois isso poderia inclusive desqualificar
ou minimizar a importância desses documentos.
Para qualquer das situações acima citadas é necessário um trabalho inicial de
divulgação quanto aos códigos de práticas, trazendo informações ao mercado da
construção sobre a viabilidade da idéia, sensibilizando os agentes envolvidos para
que se engajem no processo de desenvolvimento dos referenciais tecnológicos.
7.1.2 Proposta para elaboração de códigos de práticas no Brasil
Existe uma natural rejeição às mudanças e à introdução de novos conceitos,
mesmo que esses conceitos sejam obviamente favoráveis a todos. Seria quase
como afirmar que se está constantemente inventando a roda, já que as melhores
práticas aplicadas aqui e acolá são desconhecidas da grande maioria dos
profissionais do mercado, não sendo replicadas em todos os cantos do país.
Nada melhor do que a recente elaboração do primeiro código de práticas
abordando alvenaria de vedação em blocos cerâmicos. Por ser esse tipo de
alvenaria matéria de amplo domínio público, esse código de boas práticas poderá
ser exaustivamente utilizado como referência da praticidade e viabilidade de tais
documentos.
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Outro ponto, já adiantado através da iniciativa da Poli-USP e IPT, dentro do
programa Habitare, é a criação do Sistema Nacional de Código de Práticas – o
SiNCOP.
O projeto do sistema de códigos de práticas foi desenvolvido numa parceria
entre a Escola Politécnica da USP e o Instituto de Pesquisas Tecnológicas de São
Paulo (IPT). As equipes trabalharam em diferentes ações: a Poli no estabelecimento
de regras gerais e de um modelo institucional para funcionamento do Sistema
Nacional de Códigos de Práticas, e o IPT na proposta da estrutura e conteúdo
mínimo do código de práticas número 01. Participaram também da iniciativa a
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e a Universidade Estadual de
Londrina (UEL).
Para as equipes, assegurar uma visão de consenso e contar com o
comprometimento e a participação dos diferentes setores relacionados com a
construção foi uma das premissas do projeto. Outra sugestão foi o alinhamento
institucional com o Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade do Habitat
(PBQP-H), do Ministério das Cidades. A seguir listam-se os objetivos do Sistema
Nacional de Códigos de Práticas:
- Reunir os agentes da cadeia produtiva da construção civil brasileira – setor
edificações - visando promover, de forma articulada, o desenvolvimento e a
implementação de códigos de práticas para elementos construtivos e sistemas do
edifício já consagrados pelo uso.
- Divulgar a importância dos códigos de práticas junto à oferta e à demanda,
pública e privada.
- Apoiar os agentes públicos e privados para que implementem e disseminem
novos códigos de práticas únicos.
- Zelar pelo comportamento ético e pela observância dos preceitos do
mecanismo, por parte dos agentes envolvidos.
- Criar e implementar indicadores que possibilitem monitorar as ações da
estratégia.
Uma vez oficialmente implantado em nível federal, será um grande facilitador e
fator de nivelamento e motivação para a elaboração de documentação técnica de
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referência. Precisará contar com uma estrutura institucional e operacional que
permita o desenvolvimento, aplicação e difusão dos códigos de práticas.
O relatório final desse programa, datado de 4 de fevereiro de 2010, posiciona o
SiNCOP dentro da estrutura do PBQP-H (ver figura 4), e propõe uma estrutura inicial
para seu funcionamento (ver figura 5).

Figura 4 – Inserção do Sistema Nacional de Código de Práticas – SiNCOP no PBQP-H
Fonte: Projeto FUSP – EPUSP – TGP - HAB (2010)

Figura 5 – Estrutura final do Sistema Nacional de Código de Práticas – SiNCOP
Fonte: Projeto FUSP – EPUSP – TGP - HAB (2010)
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Não existe razão para se buscar alternativa diferente da considerada pelo
SiNCOP para o desenvolvimento dos códigos de práticas no Brasil. Existem sim
preocupações relativas a falta de integração entre as entidades representativas da
cadeia produtiva.
Não é tarefa fácil já que cada uma dessas entidades visa interesses
específicos. Mas a reunião de entidades de determinada cadeia, como no caso da
construção em aço, pode agilizar o desenvolvimento de documentação técnica
apropriada. Como exemplo vale citar uma possível parceria entre a ABCEM e o
CBCA, que tomaria por base o grande número de manuais técnicos já elaborados
sob o patrocínio do CBCA, com o interesse e foco mais empresarial da ABCEM.
Da mesma forma, essas duas entidades podem e devem liderar um comitê
técnico específico dentro da estrutura organizacional do SiNCOP. Tal comitê deverá
tratar das estruturas em aço.
Outra sugestão seria que os sindicatos da construção assumissem um papel
de liderança nesse processo, uma vez que estão representados em todos os
estados, e que não têm, ou não deveriam ter, qualquer tendência quanto à técnica
construtiva específica. Mas não vem sendo uma prática comum no seu rol de
atividades.
Como não poderia deixar de ser, as empresas interessadas em vender seus
produtos terão papel decisivo no apoio e patrocínio para o desenvolvimento de
documentos dos sistemas construtivos que lhe sejam correspondentes. Isso será tão
mais efetivo quanto mais forte for o papel desempenhado pelos coordenadores do
SiNCOP, e pelos meios acadêmicos e institucionais. Tratam-se aqui de empresas
siderúrgicas, construtoras, produtores de cimento, fabricantes de drywall e de
painéis, fabricantes de estruturas metálicas, concreteiras, etc. Os interesses são
diversos e quase sempre difíceis de conciliar.
Como exemplo de destaque do papel de empresa no desenvolvimento de um
determinado sistema construtivo pode-se citar a British Steel, que com seu efetivo
apoio criou e manteve por um bom tempo, praticamente sozinha, o Steel
Construction Institute. Como recompensa direta ao seu dedicado investimento
técnico, e também monetário, a tal instituição, viu a participação no mercado inglês
da construção em aço sair de 30% para cerca de 70% em 20 anos, como mostrado
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na figura 2. Isso certamente lhe permitiu vendas importantes de perfis estruturais,
entre outros produtos.
Em qualquer que seja a situação, será necessária a reunião de um grupo de
experts que representem consumidores, fornecedores e meio acadêmico.
Por último, mas não menos importante, cabe ainda destacar o papel das
associações. Como mencionado anteriormente, elas devem buscar pontos em
comum para trabalhar, o que definitivamente trará resultados mais imediatos.
Oportunidades não faltam. Falta mais disposição para conversar e encontrar
consensos, o que é acentuado pela falta de tempo e foco dos gestores, que dividem
seu tempo entre associação e empresa. Acabam priorizando seus interesses e de
suas empresas, favorecendo dessa forma que o conhecimento que deveria ser
produzido e disseminado a partir dessas associações acabe restrito a alguns grupos.

7.2

Estratégia para disseminação de códigos de práticas

A divulgação dos códigos de práticas não pode ser tarefa de uma única
entidade. Considerando que esses documentos são elaborados em atendimento à
demanda do mercado, precisa-se disseminá-los por toda a cadeia produtiva.
É importante ressaltar que o sistema padrão definido para elaboração dos
códigos de práticas deve conter um mecanismo de revisões para que se mantenham
tais documentos atualizados, dando crédito ao processo.
Pode-se imaginar que os possíveis bons resultados alcançados com a
utilização de determinados códigos de práticas alimentem continuamente o
processo. Para ratificar essa lógica uma preocupação que se poderia ter é com a
criação de um mecanismo de avaliação da utilidade e efetividade desses
documentos, o que certamente contribuiria de forma positiva na implementação e
desenvolvimento de boas práticas.
Várias são as possibilidades e meios de divulgação. Para melhor entendimento
e também para facilitar a visão das sugestões, criou-se a seguinte separação:
empresas, meio acadêmico e entidades setoriais.
7.2.1 Empresas
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Cabe às empresas um papel importante na divulgação por meios próprios dos
códigos de práticas que lhe interessam, e na mobilização de seu pessoal para o
desenvolvimento de novos códigos de práticas. Deve ainda dar apoio financeiro às
iniciativas de entidades setoriais e academia.
Quanto aos meios próprios se pode citar o uso de seus sites corporativos como
propagadores de melhores práticas de sistemas específicos em que seus produtos
estejam inseridos.
Outro apoio, mesmo que indireto, diz respeito aos manuais técnicos, que
algumas empresas já desenvolvem e editam. Tais manuais podem ser base para o
desenvolvimento de novos códigos de práticas, agregando conhecimento ao
mercado e facilitando sua aplicação.
7.2.2 Meio acadêmico
Ensino dissociado do mercado é pouco produtivo. Mesmo as escolas que
primam pela pesquisa sabem que a razão final de qualquer estudo é sua aplicação
prática.
A sugestão aqui é basicamente um reforço daquilo que os cursos
profissionalizantes de nível médio já executam regularmente através dos CEFET em
todo o Brasil, e o que vem sendo trabalhado por algumas instituições de nível
superior e de pós-graduação.

Nesse último caso, bons exemplos são a Escola

Politécnica da USP com seus programas de educação continuada, e o IPT com o
Mestrado Profissional. Interessante ressaltar que dessas duas instituições nasceu a
proposta do Sistema Nacional de Códigos de Práticas.
7.2.3 Entidades setoriais
Qualquer entidade, mesmo aquelas sem fins lucrativos, tem como objetivo
defender os interesses de seus associados.
Algumas associações e sindicatos têm foco bem restrito, o que facilita
determinar ações diretas em benefício de seus representados. Dentre as que se
destacam, relativamente à construção industrializada em aço, se pode citar a
ABCEM, o CBCA e a Associação Drywall, sendo que essa última não foca
especificamente o material aço. O CBCA e a Drywall têm tido papel relevante na
defesa dos interesses de seus associados, inclusive gerando e difundido material
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técnico de qualidade. Alguns dos manuais técnicos elaborados podem ser ajustados
para se transformar em códigos de práticas, como citado anteriormente. Não existe,
portanto, dúvidas sobre o papel que essas instituições

podem, e vêm

desempenhando, na disseminação das melhores práticas de construção estruturada
em aço.
Vale aqui uma referência ao curso de extensão em sistemas construtivos,
iniciativa recente da ABCEM em colaboração com o meio acadêmico e o setor
empresarial, tanto pelo curso como pela integração proporcionada entre os três elos:
empresa, entidade e academia. Vale também a consideração de que os códigos de
práticas poderiam ser usados como material didático em cursos de extensão como
esse.
Outras entidades têm foco mais amplo, como SENAI e SINDUSCON,
entretanto, poderão trabalhar na divulgação de melhores práticas construtivas que
sejam de comprovado interesse do setor da construção como um todo. Uma das
atividades dessas instituições diz respeito à formação de mão de obra de nível
médio e operacional, meio importante para a disseminação de qualquer referencial.
Um ótimo exemplo desse tipo de iniciativa foi iniciado em setembro de 2010 no
estado de São Paulo. Trata-se do Projeto Estadual para a Qualificação e
Treinamento da Mão de Obra em Canteiros, iniciativa do SINDUSCON SP em
parceria com o SENAI SP.
Uma sugestão final diz respeito à Associação Brasileira de Normas Técnicas –
ABNT, mais especificamente o CB-02 (Comitê Brasileiro de Construção Civil). Como
entidade nacional responsável pelo processo de normalização no Brasil, e tendo em
conta que os códigos de práticas poderão ser, na grande maioria das vezes, um
passo inicial nesse processo, sua participação pode e deve ser efetiva. A criação de
comitês especiais para acompanhar o desenvolvimento dos referenciais seria uma
condição importante, e que poderia direcionar e ratificar alguns procedimentos junto
a um Sistema Nacional de Códigos de Práticas.

7.2.4 SiNCOP e site específico na internet
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Como última sugestão, considerando a necessária disponibilidade dos dados a
qualquer momento e em qualquer região do país, se sugere a criação de um portal
interativo

com

informações

completas

e

consistentes,

permitindo

um

compartilhamento eletrônico dessas informações pela internet. Tal portal deverá
fazer parte do SiNCOP.
Como já citado na etapa de elaboração dos códigos de práticas, o SiNCOP
será, além de mecanismo organizador, a melhor ferramenta para disseminar tais
documentos.

Apesar da indicação de ações em separado por empresas, meio acadêmico e
entidades, o trabalho integrado será fundamental tanto na elaboração quanto na
disseminação de qualquer documento. A Comissão Nacional do futuro SiNCOP,
conforme proposto no relatório “Estrutura metodológica e institucional para
desenvolvimento, aplicação e difusão de referenciais tecnológicos” de fevereiro
2010, deverá assegurar esse papel.
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8

CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES
Apontam-se nesse capítulo as principais conclusões com base no que foi

pesquisado na bibliografia e também obtido a partir das entrevistas com as
entidades e as empresas construtoras citadas. Indicam-se também as principais
recomendações para que se desenvolvam, de forma geral, os códigos de práticas no
Brasil.

8.1

Conclusões

Como primeira, e mais importante conclusão, entende-se que é fundamental a
formalização institucional do SiNCOP (Sistema Nacional de Códigos de Práticas).
Como foi visto ao longo do desenvolvimento da pesquisa para o caso
específico dos elementos e sistemas em aço, existem diversos documentos técnicos
de referência, porém muito fragmentados, não padronizados e pouco acessíveis ao
público. Um sistema nacional organizará a elaboração e revisão destes documentos,
facilitando sua divulgação e disponibilização aos interessados.
Percebeu-se que o conhecimento sobre os códigos de práticas ainda está
restrito a entidades e algumas empresas, apesar de sua simplicidade e utilidade.
Sua importância na questão da padronização é muito bem vista e aceita pelo
mercado.
Vale também destacar a percepção de sua importância e viabilidade para a
construção em aço, sendo que nesse caso a motivação maior está relacionada a
necessidade de divulgação do sistema.
A percepção quanto à provável demora para o desenvolvimento e implantação
de códigos de práticas, em razão dos mesmos não terem força de lei, levanta uma
preocupação que deverá ser trabalhada pelos responsáveis institucionais do
SiNCOP.
Os documentos deverão cobrir todos os elementos e sistemas da edificação,
independente se ela é estruturada em concreto, alvenaria, madeira ou aço. Há que
ser representativo de todos os setores, e que tenha validade nacional, porém
respeitando as diferenças regionais.
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Os códigos de práticas poderão ter papel primordial no treinamento de mão de
obra para a construção civil, em função de sua praticidade e representatividade,
ajudando na formação acelerada de pessoal em nível médio e operacional.
A elaboração de documentação técnica de referência deve ser uma prioridade
para a modernização e qualificação da construção no Brasil. Poderá contribuir com o
avanço do conhecimento no campo da tecnologia do ambiente construído e com a
melhoria da qualidade da construção, e aproveitar para inserir os modernos e
importantes conceitos de sustentabilidade em seus aspectos econômico, ambiental e
social.

8.2

Recomendações

A primeira recomendação é a de se ampliar o levantamento da documentação
existente relativa a manuais técnicos e similares sobre o aço, tanto com empresas
como entidades e academia, e discutir o seu enquadramento ao conceito de código
de prática, definindo em seguida aqueles que deveriam ser prioritariamente
desenvolvidos.
Outra recomendação é se definir e elaborar, em consenso com todos os
envolvidos na cadeia produtiva, novos códigos de práticas seguindo o modelo do
Código de Práticas No 01, mesmo antes da formalização do SiNCOP. Como indicado
no item 5.4 desse trabalho, os seguintes subsistemas em aço deverão ser avaliados:
•

Fundações e contenções

•

Fabricação da estrutura

•

Coberturas

•

Fachadas

A prioridade, como indicado no item 5.2.2, deve ser dada a fabricação da
estrutura, abordando as vigas, pilares, lajes e contraventamentos. O CBCA e a
ABCEM deverão liderar esse desenvolvimento, como indicado em 7.1.2, e o
conteúdo básico deverá seguir as indicações do item 5.3 dessa pesquisa.
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Sugere-se estender a pesquisa junto a construtoras de outras capitais visando
confirmar a aceitação quanto ao conceito em estudo, bem como para identificar
prioridades, além da conseqüente divulgação do assunto.
Embora o conceito relativo aos códigos de práticas seja conhecido pelas
entidades investigadas, recomenda-se melhorar sua divulgação junto a todas as
entidades que tenham relação com a construção civil. Tal divulgação não deverá
estar restrita à academia, mas sim envolver também as empresas e associações,
com ênfase para os sindicatos da construção e os conselhos regionais de
engenharia e arquitetura (CREA). Deve ser tema constante de seminários técnicos e
congressos, passando a ser incluído nos programas setoriais de qualidade do
segmento (PSQ), e devendo ainda constar nos sites corporativos de empresas,
associações e sindicatos.
É fundamental que aos poucos os elementos e sistemas do edifício sejam
cobertos

e

que

os

referenciais

contemplem

desde

o

planejamento

do

empreendimento, passando pelo seu projeto e execução, até o uso e manutenção
do futuro edifício.
Deve-se criar um mecanismo para avaliar a efetividade dos códigos de
práticas. Tal mecanismo poderia ser desenvolvido e acompanhado dentro do
SiNCOP, e mediria tanto a utilização dos códigos de práticas, sua atualização e
eventual transformação em normas.
A definição de códigos de práticas como “melhores práticas para se executar
determinada atividade” leva a uma inferência, até natural, de que só poderá servir
para práticas já consagradas. Sugere-se aqui a discussão sobre a utilização de
práticas consagradas em outros países, como indicado no capítulo 4, fazendo-se as
customizações necessárias para atender às práticas construtivas existentes no
Brasil.
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APÊNDICES

APÊNDICE A – Ficha de Avaliação para Código de Práticas

CÓDIGOS DE PRÁTICAS

“Códigos de Práticas são documentos técnicos de referência nacional, porém não
normativos, consensualizados entre os principais agentes envolvidos na cadeia
produtiva, contribuindo para a consolidação e disseminação do conhecimento
relativo a elementos e sistemas construtivos consagrados na construção civil”.

São diversas as razões para se adotar códigos de práticas, dentre as quais vale
destacar:
. Disseminação de práticas construtivas bem sucedidas
. Facilitação da utilização de normas técnicas (os referenciais tecnológicos não
podem estar em desacordo com as normas técnicas)
. Melhoria da qualidade e do desempenho das edificações
. Balizamento de relações contratuais
. Nivelamento e treinamento de equipes

AVALIAÇÃO

 Já conhecia o tema Código de Práticas? Sim _____ Não _____
 Sua aplicação será importante para o desenvolvimento da construção civil no
país? Sim _____ Não _____ Por quê?
 O primeiro Código de Práticas trata de Alvenaria de Vedação em Blocos
Cerâmicos. Em sua opinião, que outros sistemas deveriam ser trabalhados?
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 Considera viável o desenvolvimento de um Código de Práticas para Estrutura
Metálica de Edifícios de Múltiplos Andares? Sim ____ Não ____ Por quê?
 Marque abaixo uma ou duas opções que considere seja obstáculo para o
desenvolvimento e aplicação dos Códigos de Práticas.
o Ter que ser referência nacional
o Não ser normativo
o Ser produto de consenso entre os principais agentes na cadeia produtiva
o Abordar apenas sistema construtivo consagrado
 Outros comentários e sugestões para o desenvolvimento de tais documentos no
Brasil?
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APÊNDICE B

AVALIAÇÃO ABCEM – Agosto 2010

 Já conhecia o tema Código de Práticas? Sim __X__ Não _____

 Sua aplicação será importante para o desenvolvimento da construção civil no
país? Sim ___X_ Não _____ Por quê?
A construção civil tem passado por um processo importante de foco na qualidade e a
industrialização nesse segmento já é uma realidade. Nesse sentido, os resultados passam a
depender da eficiência de sistemas, melhoria de processos e a disseminação de melhores
práticas, entre outros fatores. O Código de Práticas tem exatamente essa finalidade,
estabelecendo, através do consenso entre os agentes da cadeia produtiva, procedimentos e
regras básicas tanto para a melhoria da qualidade, como para a eficácia do processo
construtivo. E isso acaba se desdobrando para outros setores ligados diretamente à
construção civil, gerando um processo evolutivo natural.

 O primeiro Código de Práticas trata de Alvenaria de Vedação em Blocos
Cerâmicos. Em sua opinião, que outros sistemas deveriam ser trabalhados?
Os sistemas de vedação precisam ser inseridos nesse contexto de uma maneira geral, já
que, quando mal utilizados, acabam causando patologias e prejudicando a imagem do setor
como um todo. Outro tema importante é o de estruturas, principalmente o de alvenaria
estrutural, cuja aplicação vem crescendo de forma exponencial, incluindo edifícios de maior
altura.

 Considera viável o desenvolvimento de um Código de Práticas para Estrutura
Metálica de Edifícios de Múltiplos Andares? Sim __X__ Não ____ Por quê?
Na realidade isso já está sendo feito. Com a introdução da NBR 8800:2008 – Projeto de
Estruturas de Aço e Estruturas Mistas de Aço e Concreto de Edifícios, a ABCEM, a ABECE
e o CBCA iniciaram, em conjunto, a elaboração de um documento de apoio com
recomendações para a Execução de Estruturas de Aço para Edifícios e Pontes. Documento
esse, semelhante ao Código de Práticas, que estará sendo divulgado no mercado a partir de
dezembro 2010.
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 Marque abaixo uma ou duas opções que considere seja obstáculo para o
desenvolvimento e aplicação dos Códigos de Práticas.
o Ter que ser referência nacional (X)
o Não ser normativo
o Ser produto de consenso entre os principais agentes na cadeia produtiva
(X)
o Abordar apenas sistema construtivo consagrado
Comentário: Os dois itens assinalados não são obstáculos que possam impedir o
desenvolvimento e a aplicação dos Códigos de Práticas, mas certamente podem dificultar
esse processo. No caso de “ser uma referência nacional”, tudo depende, por exemplo, da
flexibilidade dos códigos, permitindo a inserção de aspectos ou condições específicas de
caráter regional. Em relação a “ser produto de consenso...”, esse talvez seja o principal
dificultador, em função dos inúmeros interesses envolvidos em documentos que precisam
ser abrangentes.

 Outros comentários e sugestões para o desenvolvimento de tais documentos no
Brasil?
Penso existir uma unanimidade quanto à necessidade desses códigos para o
desenvolvimento da Construção Civil no Brasil. Em função das dificuldades apontadas no
item anterior, a recomendação seria no sentido de se abrir várias frentes, com foco bastante
específico, num processo de pequenas conquistas que juntas formarão um todo. À medida
que avance o conceito e com os resultados, que certamente virão, tornar-se-á cada vez
mais fácil a continuidade e a disseminação desses documentos.
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APÊNDICE C

AVALIAÇÃO ABCIC – Setembro 2010

 Já conhecia o tema Código de Práticas? Sim X Não _____
 Sua aplicação será importante para o desenvolvimento da construção civil no
país? Sim X Não _____ Por quê?
As Normas Técnicas são usualmente mais voltadas para o estabelecimento de critérios de
desempenho de um sistema ou produto. O “como fazer” de forma a estabelecer diretrizes
padronizadas para um determinado setor estabelecido em um Código de Práticas é
importante para qualquer programa que se pretenda estabelecer: certificação, qualificação
de mão de obra, entre outros.

 O primeiro Código de Práticas trata de Alvenaria de Vedação em Blocos
Cerâmicos. Em sua opinião, que outros sistemas deveriam ser trabalhados?
Muitos sistemas têm tomado como referência códigos de práticas internacionais, outros
estão já em início de desenvolvimento nas respectivas entidades, através de seus comitês.
Outros, como o IBRACON, têm publicado seus Boletins Técnicos com material específico
para comentar normas, como no caso da NBR 6118, já considerado como Prática
Recomendada.

 Considera viável o desenvolvimento de um Código de Práticas para Estrutura
Metálica de Edifícios de Múltiplos Andares? Sim X Não ____ Por quê?
A exemplo de qualquer outro Sistema Construtivo, toda a referência que estiver disponível
para consulta, agrega valor.

 Marque abaixo uma ou duas opções que considere seja obstáculo para o
desenvolvimento e aplicação dos Códigos de Práticas.
o Ter que ser referência nacional
o

Não ser normativo (X)

o Ser produto de consenso entre os principais agentes na cadeia produtiva
o Abordar apenas sistema construtivo consagrado
Tudo o que não é uma exigência, quer seja legal ou através de um programa de certificação
monitorado,

apresenta

a

tendência

de

demorar

mais

em

sua

implantação,
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independentemente de requerer mudanças conceituais e culturais que demandam tempo
para sensibilizar os envolvidos.

 Outros comentários e sugestões para o desenvolvimento de tais documentos no
Brasil?
Estabelecer prazos exeqüíveis, tanto para Normas Técnicas quanto Código de Práticas. Às
vezes nos damos conta da falta de algum documento normativo e queremos executar em
três meses aquilo que demoramos anos para iniciar. Por outro lado, deve ser estabelecido
um calendário para que não se arraste por um tempo desnecessário.
A comissão deve estar centrada no foco do trabalho e não dispersa com outros temas de
interface que, por vezes, tomam mais tempo em discussões do que aquilo que efetivamente
precisa ser solucionado.
As pessoas envolvidas precisam necessariamente ser “experts” no tema a ser desenvolvido.
Não necessariamente acadêmicos, mas profundos conhecedores do assunto, inclusive é
importante que haja os dois pontos de vista (academia e empresa), porém com equilíbrio,
lembrando que a linguagem de um “Código de Práticas”, especialmente quando se destina a
produção, precisa ser objetiva e de fácil compreensão, pois se pretende um uso efetivo do
material. Por exemplo, se um determinado código está tratando da produção efetiva, o
pessoal envolvido precisa ser ouvido, através de um supervisor, enfim, um representante.
Devemos lembrar que o pessoal envolvido com áreas de projeto possui maior habilidade
para trabalhar com normas e códigos do que o pessoal de produção e montagem.
Recomendaria muito cuidado ao elencar a Comissão de Trabalho.
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APÊNDICE D

AVALIAÇÃO ABCP – Agosto 2010

 Já conhecia o tema Código de Práticas? Sim __X_ Não _____
Desde 2006. Viajou aos USA para entender melhor o assunto.
Não concorda com o nome porque entende que pode confundir com Códigos de Obras dos
Municípios (5561 códigos diferentes!). Sugere “Práticas Recomendadas”

 Sua aplicação será importante para o desenvolvimento da construção civil no
país? Sim __X__ Não _____ Por quê?
Por conta da divulgação de boas práticas levantadas por entidades que têm credibilidade.

 O primeiro Código de Práticas trata de Alvenaria de Vedação em Blocos
Cerâmicos. Em sua opinião, que outros sistemas deveriam ser trabalhados?
Todos! Desenvolvidos a partir de iniciativa de entidade representativa.

 Considera viável o desenvolvimento de um Código de Práticas para Estrutura
Metálica de Edifícios de Múltiplos Andares? Sim __X_ Não ____ Por quê?
Mesmas razões já citadas acima.

 Marque abaixo uma ou duas opções que considere seja obstáculo para o
desenvolvimento e aplicação dos Códigos de Práticas.
o Ter que ser referência nacional (X)
o Não ser normativo
o Ser produto de consenso entre os principais agentes na cadeia produtiva
(X)
o Abordar apenas sistema construtivo consagrado
 Outros comentários e sugestões para o desenvolvimento de tais documentos no
Brasil?
No caso das Práticas Recomendadas por iniciativa da ABCP, após sua redação sob
coordenação da entidade, são levadas ao IBRACON e depois ao Ministério das Cidades.

126

APÊNDICE E

AVALIAÇÃO ABECE – Setembro 2010

 Já conhecia o tema Código de Práticas? Sim __X__ Não ____

 Sua aplicação será importante para o desenvolvimento da construção civil no
país? Sim __X__ Não _____ Por quê?

 O primeiro Código de Práticas trata de Alvenaria de Vedação em Blocos
Cerâmicos. Em sua opinião, que outros sistemas deveriam ser trabalhados?
A parte do mercado que mais precisa de algum tipo de referência técnica é o mercado de
patologia e recuperação, pois não existe nenhuma normalização nacional sobre o assunto e
muita barbaridade tem sido feita.
Em seguida, olhando uma obra de construção civil, começar pela ordem de execução, ou
seja, projeto, fundações, etc.

 Considera viável o desenvolvimento de um Código de Práticas para Estrutura
Metálica de Edifícios de Múltiplos Andares? Sim __X_ Não ____ Por quê?
Todos os sistemas deveriam ser abordados.

 Marque abaixo uma ou duas opções que considere seja obstáculo para o
desenvolvimento e aplicação dos Códigos de Práticas.
o Ter que ser referência nacional
o Não ser normativo (X)
o Ser produto de consenso entre os principais agentes na cadeia produtiva
o Abordar apenas sistema construtivo consagrado
 Outros comentários e sugestões para o desenvolvimento de tais documentos no
Brasil?
Há que se estruturar um grupo gestor, que imagino deva ser formado pelos representantes
de

cada

setor

por

meio

de

suas

associações:

ABECE,

IBRACON

etc.

Esse grupo se incumbiria de organizar, controlar e acompanhar os subgrupos que
desenvolveriam trabalhos específicos. Será necessária a obtenção de recursos para o
trabalho.
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APÊNDICE F

AVALIAÇÃO ABRAMAT – Setembro 2010

 Já conhecia o tema Código de Práticas? Sim __X___ Não _____

 Sua aplicação será importante para o desenvolvimento da construção civil no
país? Sim __X___ Não _____ Por quê?

 O primeiro Código de Práticas trata de Alvenaria de Vedação em Blocos
Cerâmicos. Em sua opinião, que outros sistemas deveriam ser trabalhados?
Sugerimos que o desenvolvimento dos códigos de práticas para a construção no Brasil siga
as prioridades alinhadas à iniciativa, já em andamento, de formalização dos perfis
profissionais de diversas ocupações da construção civil, no âmbito do ABNT/CB-90, visando
a certificação dos mesmos, uma vez que a documentação das práticas comporá os
conteúdos de treinamento dos profissionais do setor.

 Considera viável o desenvolvimento de um Código de Práticas para Estrutura
Metálica de Edifícios de Múltiplos Andares? Sim _X__ Não ____ Por quê?

 Marque abaixo uma ou duas opções que considere seja obstáculo para o
desenvolvimento e aplicação dos Códigos de Práticas.
o Ter que ser referência nacional
o Não ser normativo
o Ser produto de consenso entre os principais agentes na cadeia produtiva
(X)
o Abordar apenas sistema construtivo consagrado

 Outros comentários e sugestões para o desenvolvimento de tais documentos no
Brasil?
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O trabalho para documentar as práticas de construção das diferentes partes que compõem
as edificações será enorme, no Brasil, pois há diferenças regionais das práticas mais
adotadas, diferenças de terminologia,

pouca

documentação disponível,

e outras

dificuldades. Para que se viabilize, será necessário um esforço enorme do setor, com
compartilhamento de informações entre as construtoras, que têm descrições dos serviços
em seus procedimentos internos, forte participação dos fabricantes, que conhecem a
aplicação dos seus produtos e a boa técnica para isso, alinhada com as normas vigentes, e
a participação do meio acadêmico, para auxiliar na pesquisa e organização formal do
processo.
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APÊNDICE G

AVALIAÇÃO CBCA – Agosto 2010

 Já conhecia o tema Código de Práticas? Sim _X__ Não _____
 Sua aplicação será importante para o desenvolvimento da construção civil no
país? Sim _X__ Não _____ Por quê?
Nas décadas de 80 e 90, a falta de investimentos e a maior informalidade diante das
dificuldades econômicas no país contribuíram para a deterioração da construção com
qualidade e durabilidade. A retomada esperada e a preocupação com o meio ambiente
demandam a discussão e aplicação de código de práticas. A adoção de padrões contribuirá
para a isonomia competitiva e para o combate a não conformidades em relação às normas
técnicas e a boa gestão.

 O primeiro Código de Práticas trata de Alvenaria de Vedação em Blocos
Cerâmicos. Em sua opinião, que outros sistemas deveriam ser trabalhados?
O Código de Práticas da construção em aço.

 Considera viável o desenvolvimento de um Código de Práticas para Estrutura
Metálica de Edifícios de Múltiplos Andares? Sim __X__ Não ____ Por quê?
Considera-se oportuno face aos mitos e aos oportunismos dos serralheiros.

 Marque abaixo uma ou duas opções que considere seja obstáculo para o
desenvolvimento e aplicação dos Códigos de Práticas.
o Ter que ser referência nacional
o Não ser normativo
o Ser produto de consenso entre os principais agentes na cadeia produtiva
(X)
o Abordar apenas sistema construtivo consagrado (X)
Outros comentários e sugestões para o desenvolvimento de tais documentos no
Brasil?
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APÊNDICE H

AVALIAÇÃO CBIC – Setembro 2010

 Já conhecia o tema Código de Práticas? Sim __x___ Não _____

 Sua aplicação será importante para o desenvolvimento da construção civil no
país? Sim __x___ Não _____ Por quê?
Contudo, sem substituir as normativas. Será importante para o desenvolvimento do setor,
principalmente se referenciar, reforçar e promover a utilização de normas técnicas ABNT por
se tratar do arcabouço técnico formal e reconhecido pelo governo, legislações e sociedade.
Ademais, um grande valor que o código de práticas pode agregar é a exemplificação de
‘cases’ em conformidade e/ou suscitar a demanda por revisão de uma norma específica,
para a melhoria contínua de nossos referenciais técnicos.

 O primeiro Código de Práticas trata de Alvenaria de Vedação em Blocos
Cerâmicos. Em sua opinião, que outros sistemas deveriam ser trabalhados?
Para instalações em geral, paredes de concreto moldadas in loco, impermeabilização e para
sistemas construtivos convencionais que atendam os requisitos de desempenho acústico e
térmico da NBR 15575.

 Considera viável o desenvolvimento de um Código de Práticas para Estrutura
Metálica de Edifícios de Múltiplos Andares? Sim __x__ Não ____ Por quê?
No atual momento de aquecimento e grande demanda do setor da construção, códigos de
práticas que fomentem a qualidade, sustentabilidade e produtividade serão instrumentos
técnicos facilitadores para uma maior industrialização.

 Marque abaixo uma ou duas opções que considere seja obstáculo para o
desenvolvimento e aplicação dos Códigos de Práticas.
o Ter que ser referência nacional
o Não ser normativo (X)
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o Ser produto de consenso entre os principais agentes na cadeia produtiva
o Abordar apenas sistema construtivo consagrado

 Outros comentários e sugestões para o desenvolvimento de tais documentos no
Brasil?
Premissas ‘irrevogáveis’ para a elaboração de código de práticas:
- referenciar normas técnicas;
- basear em desempenho (NBR 15575);
- sustentabilidade & inovação tecnológica;
- qualidade e segurança;
- produtividade.
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APÊNDICE I

AVALIAÇÃO IBTS – Agosto 2010

 Já conhecia o tema Código de Práticas? Sim.

 Sua aplicação será importante para o desenvolvimento da construção civil no
país? Sim . Por quê?
Sempre que "boas práticas" são divulgadas para o setor da construção civil, promove de
forma direta e contínua a melhoria do processo construtivo.

 O primeiro Código de Práticas trata de Alvenaria de Vedação em Blocos
Cerâmicos. Em sua opinião, que outros sistemas deveriam ser trabalhados?
Estruturas de concreto.

 Considera viável o desenvolvimento de um Código de Práticas para Estrutura

Metálica de Edifícios de Múltiplos Andares? Sim. Por quê?
Uniformiza procedimentos.

 Marque abaixo uma ou duas opções que considere seja obstáculo para o
desenvolvimento e aplicação dos Códigos de Práticas.
o Ter que ser referência nacional
o Não ser normativo
o Ser produto de consenso entre os principais agentes na cadeia produtiva
(X)
o Abordar apenas sistema construtivo consagrado

 Outros comentários e sugestões para o desenvolvimento de tais documentos no
Brasil?
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APÊNDICE J

AVALIAÇÃO SINAENCO – Setembro 2010
 Já conhecia o tema Código de Práticas? Sim X Não _____

 Sua aplicação será importante para o desenvolvimento da construção civil no
país? Sim _____ Não X Por quê?
Porque não há como aplicar um conceito de boas práticas sobre um conhecimento tão
precário quanto o atualmente ministrado pelas Universidades e Faculdades, tampouco em
profissionais que desconhecem o compromisso com a qualidade e a questão ética (quando
muito, observam-se as Normas e as Leis, que dirá um Código de Práticas...), e neste
contexto atual, o Código de Práticas pode não surtir qualquer efeito prático.

 O primeiro Código de Práticas trata de Alvenaria de Vedação em Blocos
Cerâmicos. Em sua opinião, que outros sistemas deveriam ser trabalhados?
Códigos de Conduta entre Empresas, entre Profissionais e na relação com Clientes e
Contratantes.

 Considera viável o desenvolvimento de um Código de Práticas para Estrutura
Metálica de Edifícios de Múltiplos Andares? Sim ____ Não X Por quê?
Por que a totalidade das Universidades e Faculdades de Arquitetura e Engenharia do País
fecham o foco no uso de concreto armado como solução estrutural padrão, distanciando a
estrutura metálica do dia a dia dos profissionais, e neste contexto atual o Código de Práticas
pode não surtir qualquer efeito prático.

 Marque abaixo uma ou duas opções que considere seja obstáculo para o
desenvolvimento e aplicação dos Códigos de Práticas.
o Ter que ser referência nacional
o Não ser normativo (X)
o Ser produto de consenso entre os principais agentes na cadeia produtiva
o Abordar apenas sistema construtivo consagrado
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 Outros comentários e sugestões para o desenvolvimento de tais documentos no
Brasil?
Investir na melhoria do ensino e na formação de profissionais éticos, com os quais não
apenas a observância das Normas e Leis passa a ser algo palpável, quanto a
implementação de Códigos de (Boa) Prática um processo natural.
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APÊNDICE K

AVALIAÇÃO SINAPROCIM – Setembro 2010

 Já conhecia o tema Código de Práticas? Sim X Não _____
 Sua aplicação será importante para o desenvolvimento da construção civil no
país? Sim

X

Não _____ Por quê?

O crescimento da construção civil nos últimos 2 anos prevê uma deficiência nos
processos de qualidade e desempenho das edificações. Sendo assim os códigos de
práticas serão de extrema importância para manter e aumentar o nível tecnológico das
construções, além de capacitar a mão de obra, uma vez que se trata de um fator
imprescindível para o sucesso do sistema.

 O primeiro Código de Práticas trata de Alvenaria de Vedação em Blocos
Cerâmicos. Em sua opinião, que outros sistemas deveriam ser trabalhados?
Alvenarias de blocos de concreto, Lajes pré-fabricadas, Revestimentos de argamassas,
dentre outros produtos que fazem parte da cesta básica da construção.

 Considera viável o desenvolvimento de um Código de Práticas para Estrutura
Metálica de Edifícios de Múltiplos Andares? Sim __X__ Não ____ Por quê?
Principalmente, em empreendimentos que contemplem construções mistas (metálico e
produtos de cimento).
Ficaria a cargo do código apresentar as boas práticas construtivas, uma vez que os
sistemas se completam.

 Marque abaixo uma ou duas opções que considere seja obstáculo para o
desenvolvimento e aplicação dos Códigos de Práticas.
o Ter que ser referência nacional (X)
o Não ser normativo
o Ser produto de consenso entre os principais agentes na cadeia produtiva
(X)
o Abordar apenas sistema construtivo consagrado

136

 Outros comentários e sugestões para o desenvolvimento de tais documentos no
Brasil?
Sugerimos que a elaboração dos documentos tenha a participação de entidades nacionais
relacionadas ao segmento em estudo.
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APÊNDICE L

AVALIAÇÃO DRYWALL – Setembro 2010

 Já conhecia o tema Código de Práticas? Sim __X___ Não _____

 Sua aplicação será importante para o desenvolvimento da construção civil no
país?
Sim __X___ Não ______ Por quê?
Ajudaria onde não há normas. Poderia ser considerado como um primeiro passo para
vencer resistências e obter conciliações.
Deveria ser trabalhado para sistemas específicos que não têm informação suficiente pra seu
desenvolvimento.

 O primeiro Código de Práticas trata de Alvenaria de Vedação em Blocos
Cerâmicos. Em sua opinião, que outros sistemas deveriam ser trabalhados?
Alvenaria de vedação com blocos de concreto e bloquetes de gesso para divisórias internas.

 Considera viável o desenvolvimento de um Código de Práticas para Estrutura
Metálica de Edifícios de Múltiplos Andares? Sim __X__ Não ____ Por quê?
Por se tratar de um sistema novo que requer divulgação, mas se tomando o cuidado de
respeitar o que está definido pelo SINAT.

 Marque abaixo uma ou duas opções que considere seja obstáculo para o
desenvolvimento e aplicação dos Códigos de Práticas.
o Ter que ser referência nacional (X)
o Não ser normativo
o Ser produto de consenso entre os principais agentes na cadeia produtiva
(X)
o Abordar apenas sistema construtivo consagrado
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 Outros comentários e sugestões para o desenvolvimento de tais documentos no
Brasil?
Poderá ser um elemento de desenvolvimento se bem estudado e implementado,
respeitando as normas existentes.

